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MŪŠIAI OKINAWOS SALOJ BAIGIAS

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PAl^os laikraščiai pa- 

GERIAUSIOS RDSjjd Jungtinių Tautų 
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arta^me čarteryje nėra 

PUSRYČIAI - PIETOS - VAKARIENE. f x , Y< 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriaušĄ 
riausix bravorų. Parengimams priimami ulbama apie Žmonių

Juozas Gi^^sVsiem/" 
495 Grand Street, . ,. , ., .ai tiek prezidentas 

——2?s, tiek Valstybės Se- 
Kalbėjoį Stettinius savo kal- 
kalūnas vartotinai buvo pa- 
kad Paburtas laisves ir rei- 
mitetoį įgyvendinti.
žmonėĘoartiniame čarteryje 

Nesajžio laisvės, tai, ma- 
gaaetoju* nors iš didžiųjų ji 
susioigį- Toli nė nereikia 
Lietuvai kur žodžio laisvės 
kad juoi|
Kulikafeaip įsivaizduoti ge-

Vew York, N. Y.

- Liepos 1 d., sekmadienį, 
al. vak., par. salėje įvyks 
ciali pramoga. Jos pelnas 
sukelti lėšų bažnyčiai at- 
ijinti. Visi prašomi ruoš-

- Petras Rimša apsivedė 
Petrone Radvinauskiene.

)ta įvyko Marcin įstaigo- Rities pasaulį, jei bus,

— A. Marcin, geras mūsų 
•. rėmėjas, persikėlė į Mas- 
hą.
- Alb. Jatkauskas, L. Vy- 
kuopos narys, šiuo metu

i Atlantic City ligoninėje.

Bayonne, N.J.
Birželio 10 d., mūsų para- 
os darže Lietuvos Vyčių 
Y. ir N. J. apskritis ren- 
pikniką. Laukiama daug 

čių ir iš New Yorko apy- 
<ės.

įdominę, kraštų, kur spau- 
kaitkty diktatorių vergas, 
par. cfcogus negalės savo 
miero^s laisvai išreikšti ir 
sivienipnijos cenzūra laikys 
sižimįus žmonių mintį...
sos dnęšra tas pasaulis, kū
rė t i ir sos tautos laukė ir už 

time j imą tiek aukų

Guamas. — Okinawos sa
loj amerikiečiai pralaužė pa
skutinę japonų gynimosi li
niją.

Japonų eilės atrodo jau 
skystesnės. Mūsų kareiviai 
jau mato mūšių pabaigą sa
loje, bet paskutinės kovų die
nos yra tokios žiaurios ir 
smarkios, kaip dar nėra ten 
buvę. Reikia spėti, kad jo
kios atvangos ten nebus, li
gi paskutinis japonas žus.

Japonų karinė vadovybė 
Okinawos saloj atmetė gene
rolo Bucknerio reikalavimą, 
kad japonai pasiduotų.

Paskutiniai lemiami mū
šiai buvo pradėti antradie
nį, dienai auštant. Kai ku
riose vietose amerikiečiai 
susidūrė su tokiomis stačio
mis kalvų sienomis, kad pir
myn pasivaryti galėjo tik 
kopdami virvėmis į kalną.

Amerikiečiams pasisekė 
abiejuose salos šonuose pra
simušti ir užimtas pozicijas 
išlaikyti savo rankose.

Spėjama, kad puolus Oki
nawos salai, gali pasitrauk
ti Japonijos dabartinė vy
riausybė.

Tuo tarpu japonų valdžiai 
parlamentas suteikė nepa
prastus įgaliojimus stiprinti 
krašto padėčiai ir gynimui- 
si.

Japonjoje kiekvienas na
mų savininkas yra gavęs 
knygeles su aprašymu, kaip 
jis gali savo namus pavers
ti tvirtove invazijos metu.

Okinawos mūšiuose japo
nai yra jau netekę mažiau
siai 4,072 lėktuvus. Ten pat 
amerikiečių laivų 30 buvo nu
skandinta ir 45 laivai suga
dinti.

Sprendžia Lenkijos 
Klausimus Laimėjimai Borneo Saloje

Pasitrankė Bonomi
Roma. — Italijos ministe- 

ris pirmininkas Bonomi ku
nigaikščiui Umbertui įteikė 
savo vyriausybės atsistaty
dinimo raštą.

Kam bus pavesta sudary
ti nauja italų vyriausybė, dar 
nėra pranešta. Kai kas mini 
tam darbui tokius senus var
dus kaip Orlando ir filosofą 
Croce. Bet greičiau šis sun
kus darbas teks jaunesnėms 
jėgoms.

Londonas. — Ketvirtadie
nį iš Londono į Maskvą iš
skrido buvęs lenkų vyriausy
bės pirmininkas Mikola j czy- 
kas, buvęs darbo ministeris 
Stanczykas ir dar vienas as
muo.

Maskvoje jie susitiks ir 
tarsis su Sovietų globojama 
lenkų vyriausybe ir su kitais 
penkiais lenkų vadais iš pa
čios Lenkijos.

Tie vadai nėra plačiai ži
nomi, išskyrus vieną: tai Wi- 
tos. Jis yra buvęs kaimie
čių partijos galva ir net du 
kartus stovėjo lenkų vyriau
sybės priešakyje, kaip mi
nisteris pirmininkas.

Tarp šių žmonių, kurie tar
sis, nėra nė vieno iš šešioli
kos suimtųjų. Šių likimas ne
žinomas.

Pastebėtina, kad Lenkijos 
vyriausybė Londone per 
šiuos pasitarimus bus visai 
ignoruojama: į Maskvą nė
ra pakviestas nė vienas iš 
šios vyriausybės narių.

Londone Priėmė

Londonas. — šios savaitės 
pradžioje Anglijos sostinėj 
su didelėmis iškilmėmis bu
vo priimtas gen. Eisenhower.

Jam pasirodžius karietoj 
sostinės gatvėse, žmonės kė
lė triukšmingas ovacijas.

Didžiosios Britanijos ka
ralius Buckinghamo rūmuo
se gen. Eisenhoweriui sutei
kė Nuopelnų Ordiną.

Jis buvo priimtas ir isto
rinėje miesto rotušėje, daly
vaujant Churchilliui ir ki
tiems anglų vyriausybės na
riams.

Ateinančios savaitės pra
džioje gen. Eisenhower grįž
ta į Jungtines Valstybes. 
New Yorko miestas jam ruo
šia įspūdingas iškilmes.

ŠVENTO TĖVO
DARBAI TAIKAI

birželio 12 d. mūsų mieste 
j rinkimai miesto valdinin-
Rinkimams vietą miesto 

lovybė pirmą kartą pasi- 
ko mūsų parapijos salę.

—Adomas Mickevičius 
žo iš kariuomenės. Ištar
to 4 metus Pacifike.
— Par. piknikas bus bir- 
io 24 d. savo darže. Visi 
tkia.
— Birželio 12 d. kun. M. 
mėžis atlaikė gedulo mi- 
s šv. Henriko bažnyčioje 
a. a. Edward Tangey, kurs 
vo uolus lietuvių bažnyčio- 
vedamos Novenos lankyto-

Paterson, N. J.
Parapijos piknikas įvyks- 
birželio 10 d. Parmelis pa- 
iono, 5th Avė. arti River 
, Patersone. Įžanga 45 c. 
taxais. Gros Pavydžio ra- 
o orkestras.
Kleb. 
tetas 
ao ir 
usiai
anksto visiems reiškia duo- 
•džią padėką.

J. JokubaviČius

kun. J. Kinta ir ko- 
kviečia visus Pater- 
apyilnkės lietuvius 
atsilankyti piknike.

Apsižiūrėkite!
Pavasary čia bolševikai 
vo surengę savo prakalbas.

lamai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo- 
namus, arba kai reikalinga 

drauda (insurance), malonė- 
:e kreiptis žemiau pažymėtu 
trasu, kur Jums maloniai ir 
rai patarnaus—

J. P. MACHULIS
IEAL ESTATE & INSURANCE 
•6 85th St., Woodhaven 21, N. T. 
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SENUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namu slėnu iš
lyginimą, plasteriavlmą, šaligat
viu cementavimą ir Irt. darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.

DMpaEr ---- • ----
Greifiutes dažnai keistai el- 

-e įsižiūri į mažą da- 
p^]j| nepastebi kalno.

aščiuose pilna žinių, 
Geri, pietai paleido ar pa- 

Gerose iną 16 suimtųjų len- 
teisingas. jtų į Maskvą derėtis. 

Apdiltai laiko nepaprastu 
prašo. Ąe<-us širdies gerumu: 
žmona ėmė ir paleido!...

šešiolikos žmonių pa- 
r i taip uoliai bekalbant, 
J^TŠtama, kad tų pačių 
apimtai tūkstančių per 

„tų vargsta ištrėmime, 
496 GraiuOse, Sibiro gilumoj.

WEs kas užsimena, kad 
/p^yra apkalinta didžiau- 

ai lietuvių, — be lais- 
Clflll!; paguodos, tikri kali

fl! vergai.
kurie balsą kelia del 

Iros, iš tikrųjų turėtų 
prabilti, kad vergija 

4!<uimta nuo milijonų.

'^.lieji, kurie šiame ka- 
jjpižiedavo” su Rusija, 

:ekoslovakai su Benešu

LIETUVIS KAPELIONAS OKINAWOJ
Pirmutinis Amerikos ka

pelionas, kurs atlaikė mišias 
Okinawos saloj, yra kun. M. 
Šmigelskis, iš Tėvų Marijo
nų Kongregacijos.

Jis anas mišias laikė bul
vių lauke, netoli Inubi mies
telio, apgyvento ūkininkų.

Apie tai karo korespon
dentas Wood yra rašęs „Wa
shington Post” laikrašty. Jis 
rašė: „Kur nors Pietiniame 
Pacifike. — Kokosų palmė, 
šiaudinis koplyčios stogas ir 
pirmojo divizijos pulko kata-

laimėsianti, o taip menkai 
tegavusi. Iš viso jos padėtis 
netikra, ir tautoje kyla su
sirūpinimas, nerimas dėl to, 
kas bus rytoj.

Tai toki įsidėmėtini vieno 
širdžių atvėrimo vaisiai.

Gerai sakė mūsų senoliai: 
„Neik su velniu obuoliauti”.

likai marinai sudarė pirmąjį 
kunigo „Mike” „pastoratą”.

„Oficialiai kunigas „Mike” 
yra Laivyno leitenantas My
kolas šmilgelskis, kuris ne
seniai atvyko pulko kapelio
no pareigoms... Jo parapiją 
sudaro fronte kariaują mari
nai.”

Tarp Okinawos gyventojų 
yra labai išgarsėjęs ir kitas 
lietuvis: tai dantų gydytojas 
Osmanskis. Kur tik jis pasi
rodo, tuoj jį apspinta žmo
nės su skaudančiais danti
mis. Kai nuo marinų gydy
mo atlieka laiko, Osmanskis 
ir civiliams ištraukia sopa
mą dantį.

Numatomi Nauji 
Leidiniai

New York (LAIC) — Bai
giamas ruošti spaudai leidi
nys apie lietuvių tautos kovą 
su teutonais. Veikalą sudaro 
trys dalys: kun. Dr. K. Gė- 
čio straipsnis apie Kryžiuo
čių Ordino kovas prieš Lie
tuvą, Simo Sužiedėlio straips 
nis apie Liv,oniiQs. vokiečius, 
ir LAIC direktoriaus jungia
masis straipsnis.

Šiuo metu vedamos dery
bos dėl išleidimo adv. K. R. 
Jurgėlos 
„History 
Nation”. 
424 psi.,
ti. Ypatingas dėmesys krei
piamas į mažai žinomas Lie
tuvos istorijos sritis, kaip 

I didžiosios 16 amžiaus refor- 
!mos, unija su Švedija, Livo
nijos susijungimas su Lietu
va, Napoleono laikų Lietuva, 
1864-4 metų sukilimas ir 
knygnešių gadynė. Istorija 
baigiasi nepriklausomybės 
atgavimo laikotarpiu — su 
Respublikos perijodu.

Be to, bus leidžiami 
švedų autorių raštai.

parašyto veikalo 
of the Lithuanian 
Rankraštį sudaro 
gerai dokumentuo-

Įr-^.vė progą rusiškajam 
p žirgui įjoti į Europą: 

J'jUjlbradžią Maskvai aplink 
’ udaryti sanitarinį kor- 

Tgjįjajg kitų tautų sąskaita.
^en tai matome prakti- 

^pg/ykdant visur, kur tik 
^ps pirštas pasiekia.

oslovakų vadai manė, 
a Pataikaudami Kremliui, 

gys kokių malonių, ku- 
StCD^uos apsaugos nuo liki- 

^elaimingų tautų, virtu- 
ort®3vietų auka.

sjuM^hešas klydo, jei jis ti- 
__A Maskvą „nubovyti” ar

jj to verčiau jis būtų at- 
l’tęs neseną pamoką: kai 
ii kelerius metus nacių 
jlii pradėjo žygiuoti į 
«ą, tai čekoslovakai iš 

■•aVos negavo jokio užta- 
. ne tai kad negavo, bet 

p3(,jjjh.erado su kuo kalbėtis— 
jllatsakingi Kremliaus vy- 

rt-jbuvo kažkur išgaravę, 
D^a išvažiavę atostogų ar 

og nežinia kur išnyko, 
JĮ|0i dūmas ore.
..M-ip ir dabar čekoslova- 

’"jS jau tenka valgyti kar- 
I* savo tariamo gudrumo 

--^ius. New Yorko „Times” 
^Respondentas, lankęsis Če- 

HA^ovakijoj, praneša, kad 
žmonėse matyti didelis 

Jvylimas Rusija ir jos po- 
fĮjua, taikoma čekoslovaki- 

gjjll Pastaroji daug tikėjosi

Šiomis dienomis New Yor
ke įvyko daug svarbių posė
džių — Šalpos Fondo, Fede
racijos, Amerikos Lietuvių 
Tarybos.

Lietuvių padėtis pasauly
je yra tragiška. Reikia daug 
darbo, daug kantrybės ir pa
stangų kiekviename žingsny
je, ieškant mūsų išblašky
tiems broliams paramos ir 
užtarimo.

Toki pasitarimai ligšiol 
visados atnešdavo naujų idė
jų ir naujų darbų. Jų netruks 
ir šiuo kartu.

Tik kai apsižvalgom ap
link, pastebim vieną liūdną 
reiškinį: darbų tiek daug ir 
tiek svarbių, nes jie liečia 
mūsų tautos gyvybę, o pa
tvarių darbininkų taip maža.

Daugiausia dirba tie patys 
geros valios žmonės, o ištisi 
pulkai sau ieško lengvo ir 
nerūpestingo gyvenimėlio.

Skaudu, kad tiek pajėgų, 
kurios galėtų daug pagelbė
ti lietuviškam reikalui, 
smilksta alaus garuose, dū- 
lyja po dulkėmis ar po ma
žyčiais reikaliukais.

Tik kartais toki išgirsta 
savo mirštančio brolio lietu
vio balsą už marių ir paju
dina pirštą. Tada toki žmo
nės nori, kad visi stebėtųsi 
jų pajudintu pirštu ir šauk
tų: vaje, koks anas kilniašir
dis! Žiūrėk, net pirštą paju
dino dėl savo žūstančio bro
lio!...

New York (LAIC) 
Prieš kiek laiko LAIC 
respondentas iš Švedijos pra
nešė apie Sovietų daromą 
spaudimą „išduoti” Baltijos 
atbėgėlius.

Gerai informuotas apie 
Rusijos politiką savaitraštis 
„New Leader” dabar patvir
tina, kad Rusija daro pastan
gas priversti Švediją išduoti 
atbėgėlius iš „totalitarinio 
rojaus”. Ypatingai Sovietai 
reikalauja išduoti NKVD 
„teisėjams” pabėgėlius iš 
Baltijos valstybių. NKVD 
metodus geriausiai pavaiz
davo Jugoslavijos delegatas 
San Francisco, atsakyda
mas į paklausimą apie gen. 
Michailovičių: „Jis gaus fair 
trial ir bus sušaudytas”.

ko-

Pasaulinio Teismo
Planas

Roma. — Vatikane pa
skelbta nedidelė knygelė pa
vadinta „Šv. Sosto darbas 
taikai ir Italijai”.

Iš šio leidinio matyti, kaip 
Popiežius Pijus XII visomis 
jėgomis rūpinosi, kad Itali
ja nestotų karan. Jis nekar
tą šiuo tikslu kreipėsi į Mus
solini ir Ciano, prašydamas, 
kad Italija pasiliktų taikoje.

Savo viešose kalbose, prieš 
Italijai įstojant į karą, Pi
jus XII ragino pasaulį į tai
ką. Jo pasireiškimai pradė
jo nepatikti Italijos diktato
riui, kuris per savo ambasa
dorių Alfieri pareiškė savo 
susierzinimą.

Popiežius tada pasakė, 
kad jis, taip elgdamasis tai
kos labui, atlieka savo pa
reigą ir nepaiso, kas jam pa
čiam gali atsitikti. Pijus XII 
pastebėjo: „Mes nesibijome 
nieko, net jeigu ir į koncen
tracijos stovyklą paimtų”.

Bet Mussolini neklausė 
minties patarimų ir 1940 
birželio m. stojo į karą.

Manila. — Sekmadienį au
stralų kariuomenė buvo iš- 
laipdinta Borneo salos Bru
nei įlankoje.

Borneo sala yra viena iš 
didžiausių toje pasaulio da
lyje. Kiek anksčiau gen. Mac- 
Arthur buvo išsodinęs savo 
kareivius nedidelėje Tarako
no saloje, prie pat Borneo.

Tiek Borneo, tiek Taraka- 
no salos yra svarbios savo 
gamtos turtais. Iš ten gali
ma gauti gumos ir ypač daug 
gazolino. Prieš karą Borneo 
sala duodavo 100,000 tonų 
gumos kasmet. Specialistai 
sako, kad gumos iš ten bus 
galima gauti beveik tą pat 
valandą, kai japonai bus iš
varyti.

Šiame naujame žygyje da
lyvauja ir senų kovų kariai, 
dalyvavę Kretos ir kituose 
mūšiuose.

Japonų pasipriešinimas 
kol kas nėra stiprus. Ryšium 
su tuo gen. MacArthur pa
sakė: „Retai kada tokia di
delė strateginė brangenybė 
buvo įgyta už tokią žemą 
kainą”.

Borneo salos strateginė 
reikšmė iš tikrųjų yra dide
lė. Užvaldžius šią salą, visai 
priartėjama prie svarbios 
laivyno bazės Singapūre. Iš 
Borneo salos amerikiečių ir 
anglų lėktuvai galėtų kon
troliuoti aplinkinius vande
nis, visiškai užkirsdami ja
ponams iš kitų salų susisiek
ti su pačia Japonija. Drauge 
būtų galima parengti be di
desnių kliudymų plačią inva
ziją į Azijos sausžemio pa
kraščius daugely vietų — 
Mala jo j, prancūzų Indokini
joj arba pačioj Kinijoj ten, 
kur šiandien tebėra japonai.

Be Borneo, australų karei
viai dar buvo išlaipdinti ir 
poroj kitų aplinkinių mažes
nių salų. Nė ten stipresnio 
pasipriešinimo nerasta.

Tas pasipriešinimas toliau, 
manoma, pasidarys atkak
lus.

Šiame žygyje australams 
vadovauja gen. MacArthur. 
Jis išlipo su savo kariais ir 
stebėjo pirmuosius susirėmi
mus.

TRYS DIDIEJI T’dj SUSITINKA

Lietuvių Padėtis 
Prancūzijoj

keli

Kare su japonais Pacifike 
už vieną Amerikos karį žūs
ta 14 japonų karių.

iš- 
m.

KIEK RŪBŲ SURINKTA

The United National Cloth
ing Collection praneša, kad 
Jungtinėse Valstybėse iki 
šiol surinkta 132,708,230 sva
rų drapanų kare nukentėju- 
siems Europoje.

Paryžius (LAIC) — Bene 
blogiausioje padėtyje bus at
sidūrę Lietuvos atbėgėliai 
Prancūzijoje. Prancūzų ad
ministracija iš viso patai
kauja rusams. Kai kuriose 
vietose prancūzų administra
cija, atrodo, ranka į ranką 
veikia su Sovietų ambasada.

Yra buvę atsitikimų, kad 
Baltijos valstybių piliečiai 
buvo suimti ir nugabenti į 
specialias NKVD prižiūrimas 
stovyklas, iš kur suimtieji, 
paprastai, gabenami į uos
tus ir į rusų laivus.

Daromų žygių nepaisant, 
„repatrijavimo” pavojus lie
tuviams Prancūzijoje anaip
tol dar nėra praėjęs. Mūsų 
korespondento (nelietuvio) 
pranešimu, lietuviai yra ge
rai susiorganizavę dėka Ben
dro Amerikos Lietuvių Šal
pos Fondo paramos. Jie pa
deda ir kitoms Baltijos tau
tų grupėms. Prancūzų tauta 
juos užjaučia.

' Washingt3fo»a^ — Prezi
dentas Truman trečiadienį 
per spaudos konferenciją 
pranešė, kad jis netrukus su
sitiks su Churchilliu ir Sta
linu. •

Jis saugumo numetimais 
nepranešė šio susitikimo vie- ' 
tos ir laiko. Bet prezidentas 
pažymėjo, kad jei tik bus ga
lima, jisai su savim pasiims 
Hopkins, Davies, Valstybės 
Sekretorių Stettinių ir buvu
sį Karo pastangų mobiliza- 
torių Byrnes.

Prezidentas Truman ta 
proga pažymėjo, kad Hop
kins ir Davies misijas Mask
voje ir Londone buvo visai 
patenkinamos.

Jis pareiškė manąs, kad 
penktadienį prasidedą Mask
voje pasitarimai dėl lenkų 
vyriausybės Varšuvoje per
tvarkymo turės duoti rezul
tatų.

KATALIKŲ SKAIČIUS AMERIKOJ Amerikos Nuostoliai

Bernas (LAIC) —Iš lat
vių emigrantų sluoksnių pra
nešama, kad prie Šveicarijos 
sienos prašosi įleidžiami ke
li tūkstančiai latvių atbėgė- 
lių. Šveicarų vyriausybė dalį 
įsileido. Pasieny susitelkė ir 
nemažas būrys lietuvių.

San Francisco. — Jungti
nių Tautų juristų komitetas 
paruošė projektą naujam 
Pasauliniam Teismui.

Šis statutas bus pateiktas 
svarstyti paskutinėse viešo
se San Francisco konferenci
jos sesijose.

Prieš šįjį
Tarptautinis 
centrą turėjo 
dijoje.

Dabartinis statutas trupu
tį skiriasi nuo ano Tarptau
tinio Teismo struktūros.

karą senasis 
Teismas savo 
Hagoje, Olan-

„Official Catholic Direc
tory” praneša, kad pernai 
metais katalikų Jungtinėse 
Valstybėse priaugo 543,970. 
Iš viso čia katalikų yra 23,- 
963,671.

Jungtinėse Valstybėse, 
Alaskoje ir Havajų salose 
dabartiniu laiku yra 1 kardi
nolas, 22 arkivyskupai ir 136 
vyskupai; kunigų pasauliš- 
kių — 25,567, vienuolių — 
12,884. Seserų yra 138,079.

Katalikų parapijų yra 14,- 
302; mokyklų — 11,075, pa
rapijinėse mokyklose vaikų 
— 2,029,012, seminarijose 
klierikų — 21,523, kolegijų 
mokinių — 92, 426.

Didžiausios arkivyskupi
jos yra Chicagos, Bostono ir 
New Yorko. Didžiausios vys
kupijos — Brooklyno ir 
Pittsburgho.

Katalikų mokyklos skirs
tosi šiaip: 53 seminarijos, 
258 vienuolių seminarijos, 
210 kolegijų ir universitetų; 
1,599 parapijinių aukštesnių 
mokyklų; 762 privačių mo-

kyklų; 7,493 parapijinių pra
dinių mokyklų; 537 privačių 
pradinių mokyklų.

Mokytojų minėtose mo
kyklos yra: 5,104 kunigų, 
3,371 broliukų, 573 profeso
rių, 77,874 seserų ir 8,851 
pasauliečių.

Analai Neišduoda

London (LAIC) — šiomis 
dienomis iš rusų okupuotos 
Vokietijos į anglų okupaci
jos zoną atbėgo trys latviai. 
Sovietų karo vadovybė rei
kalavo juos išduoti, betgi 
anglai atsisakė patenkinti šį 
nepaprastą reikalavimą.

Paryžius. — Prancūzų ka
riuomenė, kuri laikė užėmus 
Aostos slėnį Italijoje, prie 
abiejų kraštų sienos, pasi
traukė iš minėtos vietos.

Washington. — Karo De
partamento pranešimu, ligi 
birželio 8 dienos karo fron
tuose Amerikos karių buvo 
185,670 užmuštų; 556,844 — 
sužeistų; 46,747 dingę be ži
nios; 106,573 patekę nelais
vėn. Viso — 895,834.

Jūrininkų buvo 44,503 už
muštų; 56,737 — sužeistų; 
10,705 dingusių; 4,240 pate
kusių nelaisvėn. Viso —111,- 
215.

Taip Jungtinių Valstybių 
nuostoliai žmonėmis šiame 
kare jau prašoko daugiau 
kaip milijoną.

LIETUVOS PABĖGĖLIAI 
DANIJOJE

Kopenhaga (LAIC) — Čia 
susidarė Baltijos Pabėgėlių 
Komitetas. Pranešama, kad 
šiuo metu Danijoje yra keli 
šimtai lietuvių, kuriems rei
kalinga pagalba. Danijos vi
suomenė, pati pergyvenusi 
svetimą okupaciją ir ragavu
si totalitarinių priemonių, 
yra labai palanki Baltijos at- 
bėgėliams.

ŽUVĘ KARIAI
Šiomis dienomis pranešta, 

kad įvairiose karo frontuose 
žuvo šie lietuviai amerikie
čiai kariai:

St. Serž. Povilas Baliukas 
iš Long Island City, N. Y.

St. Serž. Juozas J. Ada- 
maitis iš Sugar Notch, Pa.

Albertas Dzenkaitis iš 
Brooklyn, N. Y. žuvo balan
džio 16 d. Vokietijoje.

Petras Geležinis iš Brook
lyn, N. Y.

WAR LOAN
Daugiau Karo Bonų Dabar Pirksi 
Greičiau Karas Prieš Japonus Baigsis
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TU PRISIKELSI DIDŽIOJ GARBĖJ
Tavo vardą poetai išdainavo, muzikai jautriausiais in

strumentais išgrojo, rašytojai gražiausiais žodžiais išrašė.
Daug vyrų didžių, žilų senių, moterų ir net vaikų Tavo 

laisvę gynė.
Bet niekam, o niekam Tu nebuvai tokia brangi kaip 

tam, kurs Tavęs neteko, kaip tam, kurs regi Tave parblokš
tą kraujo ir gėdos klane, bejėgę, nusilpusią.

Tavo priešai, kuriems Tu nieko blogo nepadarei, nori 
sunaikinti Tavo skurdžias liekanas, kurios Tau reiškia 
gyvybę ar mirtį.

Tu blaškais šioj mirties agonijoj, tu šaukies pasaulio, 
šaukies stipriųjų, kad Tave užtartų, kad bent Tavo menkas 
liekanas išsaugotų.

Deja, Tavo šauksmo didieji negirdi. Ne tik kad negir
di, bet ir Tavo vardą, kaip maro baisaus, vengia ištarti.

Tu klausiesi savęs, ką bloga esi padarius pasauliui, 
jog Tau netiesia rankos prikelti iš to baisaus kapo.

Tu nerandi atsakymo todėl, kad laisvę Tu, Lietuva, 
labiau už viską numylėjai.

Bet Tu nenusimink! Tegul Tavo tikėjimas laisve Ta
vęs neapleidžia.

Šiandien merdėji ir aimanuoji. Dairais aplink, kas už
rištų Tavo žaizdas, nušluostytų ašaras, paguostų Tave. 
Ieškai, kas prikeltų Tavo sūnų dvasią iš tų masinių kapų, 
kas surinktų juos iš Sibiro tyrų, parvestų iš vergijos at
gal į laisvę; kas atstatytų Tavo sodybas, kur šiandieną iš
nikusios žiurkės po išgriautus pamatus sau maisto ieško.

Tu gal manai, kad niekas Tavo skausmo nemato, kad 
esi visų pamiršta ir apleista.

Bet klysti didžiai, jei taip galvoji.
Tu kenti, numylėta Tėvyne, kad prisikeltum didžioj 

garbėj. Laisvės vainiką Tau pina ištikimi Tavo sūnūs. Tu
rėk kantrybės ir vilties, — jis vėl spindės ant Tavo galvos.

Sugrįš Tavo sūnūs iš nelaisvės, daina vėl sklis po so
dybas, ir artojas vėl vers kaip vertęs Tavo juodos žemės 
vagą, vėversiui čirenant Tavo laisvoj padangėj.

Mes, čia pasilikę Tavo sūnūs, ištikimi stovėsim Tavo 
sargyboj, kad, atėjus lemiamai valandai, Tu, mūsų Tėvyne 
Lietuva, nebūtum dar kartą išduota į priešų rankas.

i

Įstatymai, kariuomenė, 
valdžios įstaigos yra nepri
klausomos valstybės įran
kiai. Valstybės nepriklauso
mybės šaltinis, pagrindas, 
esmė yra tautos širdis. To
dėl Lietuvos valstybė, 1919 
metų vasario 16 d. lietuvių 
Tautos valia atstatyta, tokio
mis didelėmis aukomis ir to
kiu sunkiu darbu išugdyta, 
šiandien tebėra nepriklauso
ma, nors jau beveik penkeri 
metai, kai priešai laiko jos 
žemę okupuotą ir sukausty
tą.

Sukaustyta yra Lietuva 
svetimos okupacijos, bet 
Tautos širdis yra laisva, pa
sišventimo kupina, pasiryžu
si tęsti kovą dėl nepriklauso
mybės. Tūkstančiai Lietuvos 
sūnų ir dukterų yra žuvę dėl 
Tėvynės laisvės, tūkstančiai 
žūva ir dar žus. Gilus žiemos 
sniegas, juodi mūsų degan
čių sodybų dūmai neįstengia 
uždengti jų kraujo, kuriuo 
taip apsčiai yra persisunkę 
kadaise tylūs ir gražūs Lie
tuvos laukai, šitas kraujas 
yra mūsų nepriklausomybės 
įrodymas.

Nepriklausoma tebėra Lie
tuva, nes smurtas negali nei 
panaikinti teisės, nei jos su
kurti. Sovietų Sąjunga už
puolė Lietuvą, remdamasi 
vien tiktai jėgos persvara, 
sulaužydama sutartis ir pa
žeisdama lietuvių Tautos va
lią būti nepriklausoma. Vi
sų kraštų, kur laisvės, teisės 
ir garbės dėsniai yra laiko
mi tiek vidaus, tiek užsienio 
politikos pagrindu, tai yra, 
demokratinių kraštų ir pir
moj eilėj — Jungtinių Ame
rikos Valstybių viešoji opi
nija ir valstybės vyrai pa
smerkė šitą Sovietų Sąjun-

gos agresiją. Tie balsai gy
nė ne tik Lietuvos valstybių 
teises, jie gynė iš viso teisę.

Tai buvo balsai tarptauti
nės sąžinės, kuri negali būti 
nuslopinta ir kuri, jei gink
lu ar politiniu kompromisu 
laikinai nutildoma, vis tiek 
anksčiau ar vėliau atgauna 
savo galią ir susprogdina vi
daus ar tarptautinę santvar
ką, pagrįstą neteisėtumu bei 
skriauda. Tam pavyzdys yra 
ir Vokietijos likimas, tos Vo
kietijos, kuri savo laiku, ben
dradarbiaudama su Sovietų 
Sąjunga, išdavė pastarajai 
Lietuvą.

Sovietų okupacija Lietu
voj negalėjo suteikti ir nesu
teikė Sovietų Sąjungai jokių 
teisių Lietuvos atžvilgiu. Tai 
įrodė ir pati Sovietų vyriau
sybė, persekiodama ir nai
kindama mūsų Tautą, išvež- 
dama lietuvius į Sibirą, į ver
giją, į mirtį. Kas griebiasi 
tokių priemonių, tuo pačiu 
įrodo, jog teisė ir teisėtumas 
nėra jo pusėje. Teisė, sąžinė, 
Dievo ir žmonių įstatymai 
yra Lietuvos pusėje.

Kad ir kaip tamsi atrody
tų dabartis ir artimiausia 
ateitis, mūsų aukščiausias 
įstatymas yra: ištikimybė ir 
vienybė. Ištikimybė Lietuvos 
valstybei ir lietuvių Tautai, 
tradicijoms, kalbai, visam, 
kas lietuviška, kas surišta 
su mūsų pareiga kovoti dėl 
nepriklausomybės atstaty
mo.

Kad galėtume šią pareigą 
atlikti, pirmiausia turime 
būti vieningi. Laisvės laikais 
lietuvių tarpe būta įvairių 
nuomonių dėl Lietuvos san
tvarkos ar politikos. Tai bu
vo natūralu ir esmėje sveika, 
nes nuomonių skirtumas ir 
net susidūrimas, pagrįstas 
rūpesčiu dėl valstybės gero
vės, prisideda prie viešosios 
nuomonės sudarymo, tauti

nes valstybinės sąmonės pa
gilinimo, valstybinio gyveni
mo tobulinimo.

Tačiau kelti nuomonių 
skirtumus dėl praeities šian
dien, ir ypač esant mums už
sieny, būtų netikslingas, 
bergždžias ir nenaudingas 
dalykas. Iš tikrųjų, kad ir 
kokių priekaištų galėtume 
daryti buvusiam Lietuvos 
sutvarkymui, tie priekaištai 
neturi nieko bendra su išti
kusiomis mūsų kraštą nelai
mėmis, nes juk ne dėl to prie
šas puolė ir okupavo Lietu
vą, kad jos santvarka buvu
si negera.

Sudėjus krūvon visus mū
sų gyvenimo netobulumus 
bei trūkumus, per 22 metus 
Lietuvos Respublikoj nebuvo 
ir negalėjo būti padaryta 
žmonėms tiek ir tokios 
skriaudos, kiek per bet ku
rias 22 dienas pirmos ar da
bartinės Sovietų okupacijos. 
Antra, kad ir kokią tobulą 
santvarką mes čia sugalvo
tume Lietuvai, tuo mes jai 
dar nepadėsime, nes padėti 
jai tegali Sovietų okupacijos 
pašalinimas. Galop, uždavi
niai, kurių Sovietų okupaci
ja ir jos mirtinas pavojus 
stato užsienio lietuviams, 
yra tokie dideli ir griežti, 
reikalauja tokių nuolatinių 
bei vieningų pastangų, kad 
būtų didžiai nenaudinga, jei 
mes savo jėgas blaškytumėm 
praeities kritikos kartumo 
atmosferoj, užuot jas jungę 
broliškame darbe vaduoti 
Lietuvai.

Elkimės ir veikime taip, 
lyg į mus žiūrėtų akys vai
kų, kurie, nelygios kovos au
kos, vargsta Lietuvoj ir žūs
ta Sibire, lyg į mus būtų nu
kreiptas žvilgsnis tų mūsų 
vaikų, milžiniškos neteisybės 
mažų kankinių, kurių jau ne
bėra nei Lietuvoj, nei Ka- 
zakstane, nei niekur šitame 
pasaulyje.

Švenčiant tokiomis liūdno
mis aplinkybėmis šias Nepri
klausomybės sukaktuves, 
mums yra didelė paguoda 
prisiminti, kad mūsų broliai 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių ir Didžiosios Britanijos 
piliečių, tų kraštų demokra
tinių laisvių dėka turėdami 
teisę skelbti teisybę ir prie
šintis neteisybei, plačiai tą 
teisę panaudoja tiek ginti 
savo senosios Tėvynės nepri
klausomybės atstatymo by
lai, tiek savo tautiečiams 
šelpti.

Mes kreipiame dėkingą 
žvilgsnį į Apaštalų Sostą, iš 
kurio aukštybių Popiežius 
Pijus XII savo kalėdinėj kal
boj taikėsi paminėti, greta 
kitų valstybių, ir Lietuvos 
vardą, širdingi ir kilnūs žo
džiai, kuriais 
Centoz, vienas 
prelatų, kalbėjo 
pamokslą apie
reiškė linkėjimų jos ateičiai, 
paliks mūsų širdyse kaip dar 
vienas išreiškimas tų aukš
čiausio teisingumo dėsnių, 
kuriais remiasi ir kuriuos 
skelbia Bažnyčia.

Mes, lietuviai, nuo pat pra
džios esame tvirtinę, jog ag
resija prieš Lietuvą buvo tik
tai maža dalis to didelio pla
no, kurį Sovietų Sąjunga sie
kia įvykdyti Europoj.

Įvykiai Rytų Europoj nuo 
Suomijos įlankos ligi Adrijos 
jūros įrodo mūsų tvirtinimus 
esant pagrįstus. Būtų prie
šinga tiesiog sveikam protui, 
jeigu šitas karas, kuriam 
tiek žmonių aukoja viską 
tautų ir atskirų asmenų lais
vės vardan, didelei Europos 
daliai atneštų tiktai nacio
nalsocialistų okupacijos pa
keitimą Sovietų okupacija. 
Todėl reikia tikėti, kad At
lanto pareiškimai, kurių vyk
dymą trukdo vien Sovietų 
Sąjungos politika, vis dėlto 
bus pritaikyti visiems ly
giai.

O jeigu taip neįvyktų ir 
Sovietų Sąjunga tebesilaiky
tų savo imperialistinės rusiš
kai - komunistinės politikos, 
tai dešimtys milijonų žmo

VĖJAVAIKIS
Pasikinkęs jauną vėją,
Vėją šaunią apkabinęs,
Leidžiuos per padangių plynias
Su pavasariu lenktyniais.

Gulbės — kelią!
Gervės — kelią!
Debesų keliu didžiuoju
Aš važiuoju!

Mano skraistė lengvo rūko
Piesta padangėj ištysus:
Mano vėtra kai padūko,
Išsislapstė žvaigždės visos,
Mėnuo nuo dangaus paspruko.

Kas man vėją
pažabotų?

Mano vėtrą
paviliotų?!

Debesų keliu didžiuoju
Tik aš vienas bevažiuoju.
Lik, pavasari, tarp pievų,
Rankiok sau varles ir sliekus...
Paukštės ilstančios — sudievu!
Aš pralenkiu ir palieku...

Kazys Binkis

SVARBU IŠAUKLĖJIMAS, O NE RASE
Rašo Dr. Margaret Mead

Monsinjoras 
žymiausių 

šį rytą per 
Lietuvą ir

Kas mes esame, labai ma
žai turi bendro su mūsų kil
me ar rase. Tai daugiau pri
klauso nuo mūsų išmokslini
mo, nuo mūsų tėvų, nuo iš
auklėjimo, giminių ir gyveni
mo aplinkumos. Labai svar
bu tai įsidėmėti, žmogaus 
ypatybės: bemoksliškumas, 
neramumas, žiaurumas, švel
numas, gobšumas, kuriuos 
mes dažnai rišame su rasi
niu paveldėjimu, nėra rasinės 
ypatybės, bet auklėjimo išda
va. Pakeisk auklėjimo būdą 
ir aplinkumą ir tos ypatybės 
išnyks.

Kūdikiai, tiesa, gimsta su 
skirtingom prigimtim, bet tie 
skirtumai nėra rasinė prigim
tis, nes tokius pačius skirtu
mus rasime kiekvienoje ra
sėje ar rasinėje grupėje. Tie 
prigimti skirtumai turi ma
žiau reikšmės negu išauklė
jimas: tėvų, pamokymai na
mie, mokykloje ir žaidžiant 
gatvėje. Dauguma žmogaus 
ypatybių paveldėtos ne fiziš
kai, bet socialiai.

Jeigu tėvai nesąžiningi ir 
palinkę į kriminalizmą, jų 
vaikai užaugę toje aplinku
moje, taip pat turės tuos pa
čius palinkimus, bet atimk 
vaikus iš tos aplinkumos ir 
auklėk juos padorioje aplin
kumoje ir sąlygose, vaikai 
bus kitoki. Vaikų protingu
mo tyrinėtojai atrado, kad 
blogų tėvų vaikai apgyven
dinti gerose šeimose, turi 
daugiau patėvių ypatybių, 
negu savo tikrų tėvų. Civili
zuoto tėvo ir necivilizuotos 
motinos vaikas, paliktas gy
venti tarp necivilizuotų žmo
nių, turės necivilizuoto žmo
gaus ypatybes; tas pats vai
kas išauklėtas civilizuotų 
žmonių tarpe gali net su at- 
sižymėjimais baigti aukš
čiausius mokslus. Kai kurie 
žmonės turi gerų pusių, ki
ti turi blogų. Palankios ir ge
ros gyvenimo ir auklėjimo 
sąlygos gali sulaikyti blogą
sias puses, o blogos auklėji
mo sąlygos gali sulaikyti vai
ko prigimtus gerus palinki
mus ir sulaikyti jų išsivysty
mą.

Žmonės dažnai daro klaidą 
manydami, kad jeigu viena 
ar kita žmonių grupė turi 
vienodas ypatybes, jų gyve
nimo būdas yra prigimtas ir 
tas būdas eina iš kartos kar
tai. Imkim, pavyzdžiui, žydų 
vaikus, kurie gabūs greitai 
išmokti svetimas kalbas. 
Aišku, tas gabumas nėra pri
gimtas ir ne rasinė ypatybė. 
Gabumas išmokti kalbas ne
turi nieko bendro su žmo
gaus kilme. Tai nėra net as
meninė prigimta ypatybė. 
Tas gabumas išmokti kalbas 
atsirado dėlto, kad tie vai
kai, būdami dar labai maži,

nių tuose kraštuose, ku
rie, kaip Lietuva, atsidūrė 
šiandien Sovietų okupacijoj 
ir priespaudoj, vistiek 
kels ir svetimo jungo 
kratys.

JL

atsi- 
atsi-

jau žinojo, kad pasaulyje yra 
daugiau negu viena kalba ir 
jų 
ka. Jie moka tas kalbas dėl
to, kad gyvenimo istorijoje 
jie turėjo taip dažnai basty
tis po pasaulį ieškodami vie
tos, kur pripažįstama žmo
gaus teisė. Tie patys žydų 
vaikai, išauklėti tokiose šei
mose, kur kalbama tik viena 
anglų kalba, tik tą vieną kal
bą ir mokėtų. Galėjimas iš
mokti ar negalėjimas yra 
grynai išauklėjimo reiškinys.

Kalba, kurią žmogus var
toja ir akcentas arba tarmė, 
taip pat yra grynai auklėji
mo padaras. Pav., japonų vai
kas išauklėtas gerai angliš
kai kalbančioje šeimoje, ang
liškai kalbės labai gerai, o 
amerikiečio vaikas, išauklė
tas japonų šeimoje, kalbės 
gerai japoniškai. Kalba, ku
ri dažnai labai artimai riša
ma su rase ir tauta, taip pat 
yra grynai socialinis pavel
dėjimas.

Pastebėtina, kad tarp dau
gelio kitataučių, atvykusių 
iš užsienio ir apsigyvenusių 
Amerikoje, užsienyje gimu
sių vaikų tarpe, yra labai ma
žas nuošimtis palinkusių į 
vandalizmą ir kriminalizmą. 
Tas pats pastebima tarp vie
tinių amerikiečių, atvykusių 
iš kaimų ir apsigyvenusių 
miestuose. Tuo tarpu tų pa
čių žmonių vaikų vaikai, jau 
gimę miestuose, turi kur kas 
didesnį palinkimą į vandaliz
mą ir kriminalizmą. Kodėl? 
Aišku, tai nėra rasinė ypaty
bė. Tai nėra religinė ypaty
bė, nes tėvai ir vaikai yra tos 
pačios tikybos. Negali būti 
nė prigimtis, nes tų vaikų tė
vai yra geros kilmės, gero bū
do, jie mokėjo prisitaikyti 
naujai gyvenimo aplinkumai. 
Taigi priežastis? žinoma, tai 
grynai socialinio išauklėjimo 
išdava. Tėvai, patys užaugę 
kitokiose gyvenimo sąlygose 
ir aplinkumose, patys nors 
išmoko prisitaikyti naujoms 
gyvenimo sąlygoms, nemokė
jo savo vaikų išauklėti nau
jose sąlygose ir aplinkumose, 
kitokiame pasaulyje.

Kada mes suprasime išauk
lėjimo svarbą ir vaidmenį gy
venime, tuomet pripažinsime, 
kad tų naujų atvykusių iš 
Europos įvairių grupių ir 
tautybių Amerikos piliečių 
vaikai, kurie gyvena vargin
gose aplinkumose ir kurie i- 
zoliuoti nuo kitų, turi gauti 
ne bet kokį, bet geriausią iš
auklėjimą, geriausias mokyk
las, geriausias žaidimo aikš
tes ir kitas vaikų auklėjimo 
priemones, kur jie, be įgyto 
iš tėvų mokslo ir auklėjimo 
galėtų išmokti apie moder
nišką gyvenimą Amerikoje. 
Taigi, kaip blogos kilmės vai
kas gali būti geras, taip ge
ros kilmės vaikas gali būti 
blogas. Viskas priklauso nuo 
auklėjimo, gyvenimo sąlygų 
ir aplinkumos. Jeigu nauja 
gerų, švarių ir taupių žmo
nių grupė apsigyventų nešva-

tėvai keletą jų mo-

------  -KOVA
TRIJŲ LIETUVAIČIŲ LAIŠk“J—

Ant. Dumblis, gyv. Brook- 
lyne, gavo savo sūnaus kario 
Felikso laišką iš Vokietijos. 
Vokietijoj karys Feliksas su
tiko tris lietuvaites, jaunas1 
mergaites, išvežtas vokiečių 
.iš Lietuvos. Viena jų buvo iš 
Skapiškio, antra — Kamajų, 
trečia — Raseinių.

Šios trys lietuvaitės per 
karį amerikietį atsiuntė A- 
merikos lietuviams skirtą to
kį laišką:
„Brangus Amerikos lietuvi!

„Labai malonu pasveikin
ti toli kur už vandenų lietu
vį, kuris jau seniai gyvena 
Amerikoj. Mes esame tik trys 
lietuvaitės mažame Vokieti
jos miestely. Turėjome išva
žiuoti iš Lietuvos priverstos 
vokiečių policijos, palikusios 
brolius, sesutes ir verkian
čias mamas, kurios mus už
augino. Paėmė mus kaip žvė
rys, išplėšė iš motinos ran
kų. Jau treji metai, kai ne
matėm senų tėvelių. Gal jie 
jau mirę, nežinom mes nie
ko.

„Bet štai laimė — atėjo jū
sų mylimos šalies, garsiau
sios Amerikos kariuomenė ir 
tarp daugelio kareivių neti
kėtai susitikom jūsų myli
miausią, gražiai užaugintą 
sūnų.

„Labai buvo malonu pasi
kalbėti, kaip gyvena lietuviai 
Amerikos krašte. Taip buvo 
linksma kalbėti gražiame ge
gužės mėnesy su jūsų sūnum 
mums trims lietuvaitėms, iš
laisvintoms iš vokiečių ban
ditų rankų.

„Kaip paukščiai praleidę 
žiemą, sulaukę gyvi, laimingi 
pavasario, taip ir mes, išli
kusios gyvos, susėdę drauge 
su jūsų sūnum pasakojom 
savo gyvenimą.

„Mūsų gyvenimas buvo la
bai liūdnas. Turėjome po sep
tyniolika metų, kai buvome 
išvežtos. Buvo labai gera gy
venti pas mamytes, nepaži
nus vargo, sunkaus darbo. 
Išvežė toli nuo namų, davė

tokį sunkų darbą I w 
Dirbame daug vala/y^ 
cijos prižiūrimi, , 
kanos. y!

„Buvom alkanos, i.!r . . 
bado nepažinom. ■ 
tęs būdamos dažnai^ P8’ 
vom žodžius: „mani 
eikite pavalgyti”... 
visa tai ir motinų si j. 
tys žodžiai liko 
Turėjom eiti į tą ne^ U, 
fabriką ir dirbti dvW .. 
landų visai mažai 
Pargrįžusios į namu^™ 
vo senus tėvelius uP0,8Pe‘ 
daug ką papasakot:^, a®®

Šis laiškas rašyta?!taD^aa t 
tų gegužės 5 d. jįtancius 

------------ ;!jsakė į 

IŠ ŠVEICARIJOS SŲįR1’ 
------------ gintis.1 

Iš patikimų saltinv 
patirti, kad sovietų^ ap_ 
yra pradėjusi masicyLį 
tojų gabenimą iš o!,. 6 
sios Lietuvos. Paga^ 
žinias, ypač daug žm^kraš- 
išsiųstų į Sibirą iš jį butus 
jos. Tarp deportuotu^ nėra- 
nuošimtį sudaro jjargisi 
ūkininkai.-------------"... matė

Neabejojame, kad^e- 
agentai kiekvieną ži^j gį 
gyventojų deportaiT ’̂ 
Lietuvos apšauks ne 
Betgi savo laiku bcLį 
neigė — ir tai, jog jXį 
m. vasaros pradžioj^,, 
deportavo iš Lietuvo4 . A 
tis tukstancius zmop

Tu metų birželio i'-011™ 
sovietų politinė poli*“ 
rengė liūdnai pagarsi i™eaus 
„žmonių medžioklę” pi
lančius žmonių gyviai™ 
vagonuose nudangin^O0*' 
zakstaną ir kitas Šit® Iš ki
tas. Lygiu būdu sovi® tokie- 
bar neprisipažįsta deušas ir ve
jomis iš Lenkijos, ncėais pri- 
jas turima visai tikslias grio- 
Apie tokias masines kūnus 
cijas dar visai neseni ^pagedę, 
pateikti paklausimai Juliai 
žemuosiuose rūmuose.

Gaunama žinių, kr-----
tuvoje daugelyje viet 
čia tikra žodžio pras'lllALBA 
das. Išsidangindami i?W 
vos, vokiečiai, ką tikt- 
griebę, vežėsi į Vo’-^°^‘ 
Ypač skaudžiai nukent P™‘ 
čiau prie kelių esantie^RŠki- 
iš kurių buvo viskas ū 
ta: gyvuliai, javai, hd 
ir 1.1. Kai atėjo soviet^ 
tuvos gyventojų padė’^^. 
kiek nepagerėjo. Prri • 
maisto produktų rekvi 
Iš ūkininkų buvo atin 
kas pasiliko iš vokiečiaipastan- 
pantų. Tuo būdu ūkiaskpagelbė- 
visiškai ištuštinti. įf. dabar 

---- rifo į Pa- 

LIETUVIŲ DIENOS GARBĖS RĖMfiT

rioje, apleistoje ir nykstan
čioje apylinkėje, negalima sa
kyti, kad tų žmonių vaikai 
bus geri. Vienintelis būdas 
išauklėti gerus, švarius, tau
pius ir protingus žmones yra 
rūpintis, kad kiekviena kar
ta turėtų geras progas mo
kytis, lavintis ir auklėtis į 
gerus žmones, o ne skirstyti 
jas į rūšis, kilmes ir spalvas. 
Reikia pasirūpinti pagerinti 
socialines sąlygas, gyvenimo 
ir auklėjimo aplinkumą.

Common Council

umrgoI akmenų; degančių strėlų 
ga- šis šimtus į pilį įmetė, užl 

gjįer- š° paskutinius perkasu 
išardp taškusišardė taškus.

Žemaičių — Pilėnų gy 
— vos pusė gyvų teliko i: 
trečia dalis nepažeistų; 
prietelių gi buvo daug, 
skruzdėlių. Margis, mat 
mas galą artinantis, suš

— Vaikai, sukurkite < 
lę ugnį! Geriau yra ir 
sudegti, nekaip vokieč 
vergauti ir baisios mirti 
ų rankų susilaukti!

Kareiviai tuojau su 
aužą, sumetė į ugnį i 
jrangius daiktus. Paski 
patys, vienas po kito, 
į ugnį. Kryžeiviai, pro s 
mą lįsdami į pilį, sutiki 
galotą ir stiprų vyrą, 
kiekvieną einantį sve: 
dideliu kalaviju. Gele 
vokiečių kepurės iro, lyg 
lio puodeliai. Buvo tatai 
gis, karo vadas. TačiE 
tas, neįveikdamas visų 
lančių išžudyti, pametė 

i kardą ir šoko į ugnį.

Kryžeiviai, į Pilėnus 
pamatė daugelį lavom 
daksančių, o vieną tiktE 
vą besėdintį, stabmeldži 
nigą, su kirviu rankose 
ir tas, vokiečiams bemE 
šoko į ugnį. Pilėnuose 
neradę, kryžeiviai lip 
mynirsakė:

i — Ką mes uždirbome 
, bindamiesi į tą pliką k 
. Išmušėme keturis tūl 

čius žemaičių, savų j t 
trūkome nelyginamai 
giau, o nupelnėme į 
saują. Matyti, sunku bi 
kie žmonės pamušti, 
geriau velija sudegti, r 
mūsų vergučiais būti.

Taip šnekėdami gi 
Prūsus.

M. Vai:

ni
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--------------------------- ėsi Pači-
Lieoos 8 d. įvyks šešioliktoji New Yorko Apylinkės Lį mV0. 

Diena. Jos vienas svarbiųjų tikslų — paremti savo apylin,^. . 
kraštį, todėl Lietuvių Dienos Komitetas tikisi, kad ‘Am r” 
skaitytojai bus patys pirmieji Lietuvių Dienos Rėmėjų sk^tęsi-

Čia norime su giliu dėkingumu pranešti vardus asme^ mums 
įstojusių į Lietuvių Dienos Garbės Rėmėjų eiles ir pasiauta, 
savo didesnę ar mažesnę dovaną. Tikime, jų gražiu pavyzd^^’ 
seks daugybė “Amerikos” bičiulių. 

Pranciška Kalinauskienė, Jersey City, N. J. 
A. Vaisiauskas, Cambridge, Mass..............
Mr. A. Drungis, Brooklyn, N. Y..................
A. Daukantas, Brooklyn, N. Y......................
V. žalnieraitis, New Britain, Conn...... ........
J. Muckus, Brooklyn, N. Y............................
Anna Tenis, Brooklyn, N. Y.........................
F. Pranckevičius, Brooklyn, N. Y..................
J. Mikolaitis, Brooklyn, N. Y.........................
M. Norkevičienė, Maspeth, N. Y..................
B. Kaveckas, New York, N. Y.........................
Arturas J. šaukis, Haverhill, Mass...............
Mrs. P. Jurgutis, Philadelphia, Pa.................
Kaz. Kučinskas, Kingston, Pa......................
A. Bulovą, Philadelphia, Pa.........................
Wm. Chernalis, Paterson, N. J.....................
M. Kanapinskienė, Brooklyn, N. Y.................
Prel. kun. J. Ambotas, Hartford, Conn..........
Z. Krištaponis, Philadelphia, Pa..................
V. Kreznor, Astoria, L. I.............................
A. Kazlas, Newark, N. J.............................
St. Globys, Elizabeth, N. J............................
S. Mikaliunas, Brooklyn, N. Y....................
Mrs. A. Nemanis, Brooklyn, N. Y...............
Mrs. Agnes Yaskus, Wilkes-Barre, Pa.........
Barbara Wallace, Brooklyn, N. Y.................
Mr. Ramanauskas, Reading, Pa............... .....
P. Noak, Elizabeth, N. J......................... ....
Kun. A. Ežerskis, Willkes-Barre, Pa.............
S. Girnius, Maspeth, N. Y..............................
J. Liudvinaitis, Linden, N. J...........................
O. Lisauskienė, New York, N. Y.................
A. Yuška, Brooklyn, N. Y............................
S/Sgt. B. Petrulis, Maspeth, N. Y.................
Mrs. J. Petraitis, Bronx, N. Y.......................

(Bus daugiau)

Mmi- 

s prisidėjo

sime, kad) 

'Svien tik
lauke,

'išmėto-' 

dirb

NEW YORKO LIET 
DĖMESIUI

New Yorko didmiesči 
................... Aklose sos New Yorko valstijt 

.................... dabar labai gražiai pasir 
....................Ma& 5“* šešių Amerikt 

............................ * Paskolų vajų metu. Jūs, 
..................... .................— seserys, Karo Bonų i 
..................... ^Hakeitė r kom. 
.................... ................’ prašėte per tuos vajus 

.................... J® . 833,142. Tai didelė pinig 
..................... o- Tai didelė parama Dedi 

..................... ir atsi- laimėti karą! 
...................... ir jos Už tuos Jūsų pinigu 

.................... ^pergale i Karo Bonus, / 
...................... j U i, J iždo departamentas lit 

..................... kreditavo ištisą eilę reik 
...................... V , tikslių karo reikmenų: 
.......................j'4 Paskuti-llaivukus, dvidešimt šeš 
.......................................tris didelius bombonešii 

K fenių vežiojimo lėktų
ltoi.uc Iwus. Visi tie daiktai : 
\ kad juos dovanojo Ne’ 

.................f valstijos lietuviai. Ant J 
ka-kalta metalinės lentelės 

sudėjo mu Parašu: “The Jeep 
t n ui by the Lithuanian 

D‘ B 7* Stote through »>•- 

. .t- of Wo- °

jįjį"
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TCIJĮ ’T“
-.PILĖNU KOVA
»Dirb^ ______

' ^°s Ps4 metais Brandenburgo 
aikštis Liudvikas, ga- 

bado^3 Namuras> Anenber- 
tes kiti, surinkę prancūzų, 
vomž^’ prūsų ir danų dvi 
eikit/*tūkstančių, ryžosi 
visa t^emaičius mušti te, Pa
tys žod^ 
TurejoijĮrgis, plataus žemaičių 
fabriką jo valdovas, narsus ir 
landų r^uti pratęs vyras, turė- 
Pargiįi^ūsuose savo žvalgų, ku- 
vo sffiįim iš anksto pranešė 
daugių neprietelių į žemaičius 

Šis kibant. Jis tuojau perspė
tų gyventojus, idant, namus 

^tę, dangintųsi į tankias 
IŠŠVHtf’ 0 keturis tūkstančius 

jaunų vyrų sutraukė į 
Mus, davė ginklų, parūpi- 

latirtį laisto ir pasiryžo gintis, 
yra pradrus apkasė perkasų per- 
tojų galės, keliomis eilėmis ap
stos Lifcvo rąstais ir daugel 

’ žinias, ypįų į pilį sutraukė.
• išsiųstoji ...... - , v

ios TamįPriete^ia1’ į musų kras- 
nuošimtį K šoko tuojau, * butus 
,-,kini.hi i dubas> bet nleko nera’
- ■ iegino trobas. Margis, 

OMnJfcUOse stovėdamas, matė

LietW£ lstre“tl: Vokiečiai gi, 
„ , . us apstoję, pradėjo ran- 

,L®. .kirviais taškus ir taisy- 
De^e-IIu kelią prie pilies. Bet 
m. vasaraj£iaį nemiegojo: laidė 
^^^les, šaudė strėlomis ir 
tis turo įmanydami gynė savo 

Tų meti. Neprietelius, norinčius 
sovietų _ĮKpti per griovius, visuoti- 
renge toaįmšė. Pamatę vokiečius 
„žmoniųE^ą lipant, leido nuo pi- 
tancius drūtus ąžuolus, kurie ris- 
vagonuosiesį laužė neprietelių ko- 
zakstaną!r guldė į griovius. Iš ki- 

: taSi ty^msių lendančius vokie- 
bar nepriš mušė per galvas ir že- 
jomisišli ryto. Savo kūnais pri- 
jasturima^o vokiečiai gilius grio- 
Apie tofe tačiau kiti, kūnus 
cijas daiĄpdami, vėl, kaip pagedę, 
pateikti plną kabinosi. Neprieteliai 
žemuosiKS) mėtyklių tūkstančius

GauMi- ■— ~
fiX*RBININKV pagalba 
ta^UTRUMPINO KARĄ 

VOS’J01nįLul V. McNutt, Karo Dar- 
^ne7'Jyjėgos Komisijos pirmi- 
Ypacska®as į§ieį(j0 tokį pareiški- 
ciaupneB 
iš kuriui® 
ta: gyvufc^asaulis džiūgauja, kad 
ir 1.1. Kait:° pabaiga kovoms Euro- 
tuvosgyv^- Bet mes turime atmin- 
kiek Depifi0? karas dar tik pusiau 
maisto pradėtas
is ūkininkę Toj i pati didžiulė pastan-

t. Dumblis, gyv. Brook- 
gavo savo sūnaus kario 
so laišką iš Vokietijos. 
;ti joj karys Feliksas su- 
tris lietuvaites, jaunas 
rites, išvežtas vokiečių 
tuvos. Viena jų buvo iš 
škio, antra — Kamajų,
— Raseinių.

s trys lietuvaitės per 
amerikietį atsiuntė A- 
os lietuviams skirtą to- 
ską:
gus Amerikos lietuvi! 
bai malonu pasveikin- 
kur už vandenų lietu- 

tris jau seniai gyvena 
ko j. Mes esame tik trys 
ritės mažame Vokieti- 
iestely. Turėjome išva- 
iš Lietuvos priverstos 
ių policijos, palikusios 
3, sesutes ir verkian- 
lamas, kurios mus už- 
>. Paėmė mus kaip žvė- 
iplėšė iš motinos ran- 
u treji metai, kai ne- 

. senų tėvelių. Gal jie 
lirę, nežinom mes nie-

štai laimė — atėjo jū- 
limos šalies, garsiau- 
nerikos kariuomenė ir Neabeįį' 
augelio kareivių neti- 
msitikom jūsų myli- 
į, gražiai užaugintą

ai buvo malonu pasi- 
kaip gyvena lietuviai 

os krašte. Taip buvo 
i kalbėti gražiame ge- 
lėnesy su jūsų sūnum 
:rims lietuvaitėms, įs
oms iš vokiečių ban- 
nkų.
) paukščiai praleidę 
miaukę gyvi, laimingi 
■io, taip ir mes, išli- 
gyvos, susėdę drauge 

sūnum pasakojom 
venimą.
į gyvenimas buvo la- 
las. Turėjome po sep- 
a metų, kai buvome 
. Buvo labai gera gy- 
is mamytes, nepaži- 
go, sunkaus darbo, 
oli nuo namų, davė

akmenų; degančių strėlų še
šis šimtus į pilį įmetė, užkim
šo paskutinius perkasus ir 
išardė taškus.

Žemaičių — Pilėnų gynėjų 
— vos pusė gyvų teliko ir tik 
trečia dalis nepažeistų; ne
prietelių gi buvo daug, lyg 
skruzdėlių. Margis, matyda
mas galą artinantis, sušuko:

— Vaikai, sukurkite dide
lę ugnį! Geriau yra mums 
sudegti, nekaip vokiečiams 
vergauti ir baisios mirties iš 
jų rankų susilaukti!

Kareiviai tuojau sukūrė 
laužą, sumetė į ugnį visus 
brangius daiktus. Paskui ir 
patys, vienas po kito, šoko 
į ugnį. Kryžeiviai, pro ardy
mą lįsdami į pilį, sutiko au
galotą ir stiprų vyrą, kurs 
kiekvieną einantį sveikino 
dideliu kalaviju. Geležinės 
vokiečių kepurės iro, lyg mo
lio puodeliai. Buvo tatai Mar
gis, karo vadas. Tačiau ir 
tas, neįveikdamas visų puo
lančių išžudyti, pametė savo 
kardą ir šoko į ugnį.

Kryžeiviai, į Pilėnus įlipę, 
pamatė daugelį lavonų be- 
klaksančių, o vieną tiktai gy
vą. besėdintį, stabmeldžių ku
nigą, su kirviu rankose; bet 
ir tas, vokiečiams bematant, 
šoko į ugnį. Pilėnuose nieko 
neradę, kryžeiviai lipo že
myn ir sakė:

— Ką mes uždirbome, ka- 
bindamiesi į tą pliką kalną? 
Išmušėme keturis tūkstan
čius žemaičių, savųjų pri
trūkome nelyginamai dau
giau, o nupelnėme pelenų 
saują. Matyti, sunku bus to
kie žmonės pamušti, kurie 
geriau velija sudegti, nekaip 
mūsų vergučiais būti.

Taip šnekėdami grįžo į 
Prūsus.

M. Valančius

AMERIKA 3

IŠMOKĖJIMAI KARIŲ ŠEIMOMS
Daugiau kai pusaštunto 

milijono Amerikos karių iš
laikomų šeimų kiekvieno mė
nesio pirmąją savaitę gauna 
iš Karo Departamento žalios 
spalvos čekius.

Dalis tų čekių skiriama ka
rių šeimynų išlaikymui, va
dinami Family Allowances. 
Kita čekių dalis yra pačių 
karių savanoriai skirtų pi
nigų, kurie gali būti išmokėti 
karių šeimoms, taupymo są
skaitoms bankuose ir apdrau- 
dos kompanijoms už apdrau- 
dą. šie čekiai yra vadinami 
E rūšies. Žinoma, didžiuma 
išsiųstų tokių čekių yra gri- 
nai karių šeimų išlaikymui.

Pinigai karių šeimynoms 
išlaikyti paprastai susideda 
iš kario skirtų tam tikslui 
pinigų, o kitą dalį prideda 
valdžia. Toki pinigai duoda
mi tik tiems, kurie turi teisę 
juos gauti ir jų prašo. No
rint gauti, reikia išpildyti 
prašymo blanką „Official 
Form WD AGO625.” Blan
kas galima gauti Army Re
ception Centers, kariuome
nės stovyklose, stotyse, vieti
niuose Raudonojo Kryžiaus 
skyriuose, karo tarnybos ir 
vadovybės centruose ir Offi
ce of Dependency Benefits, 
213 Washington St., Newark, 
N. J.

Išmokėjimai yra trijų ka
tegorijų: Class A, Class B-l 
ir Class B. Visoms trims ka
tegorijoms iš kario algos kas 
mėnesį išlaikoma $22.00, bet 
jeigu karys išlaiko savo žmo
ną, vaikus ir savo tėvus ar 
brolius, tai jis priklauso 
Class A ir Class B kategori
joms. Tokiu atveju iš jo al
gos išlaikoma $27.00 kas mė
nesį.

Išmokėjimų lentelė, 
kategorijas nustatyta 
kia:
Class A:

Žmona
Žmona ir vaikas

iki 72.00
42.00

Divorsuota žmona iki 42.00 
Divorsuota žmona ir 

vaikas
Vienas vaikas
Už kiekvieną kitą vaiką 

priedų po 20.00
Class B:

Vienas tėvas ar mo
tina 50.00

Abu tėvai 68.00
Vienas tėvų ir vienas 

brolis ar sesuo 68.00
Abu tėvai, brolis ar se

suo 79.00
Vienas brolis ar sesuo 42.00 
Už kiekvieną kitą brolį

ar seserį po 11.00 
Class B. išmokama toms 

karių šeimoms, kurias ka
rys turi dalinai išlaikyti ar 
dalinai prisidėti prie jų išlai
kymo. Broliai, seserys ir ka
rių vaikai turi būti iki 18 
metų amžiaus ar paliegėliai 
negalį savo darbu pragyven
ti.

Žinodami, kiek mūsų vyrų 
tarnauja kariuomenėje ir lai
vyne, galite suprasti, koks 
tai milžiniškas darbas su
tvarkyti ir išsiuntinėti tuos 
čekius iš Office of Depen
dency Benefits kas mėnesį. 
Negana to, reikia peržiūrėti 
šimtus tūkstančių įvairių do
kumentų ir raštų. Minėtam 
ofise dirba daug vertėjų, ku
rie verčia raštus ir laiškus 
net iš 50 kalbų, jų tarpe ir 
lietuvių. Taigi, jeigu jums 
šiuo reikalu reikia kokių in
formacijų, laiškus galite ra
šyti ne tik anglų kalba, bet 
ir lietuvių kalba. Atsakymą 
ir informacijas visados gau
site. Common Council.

pagal 
šito-

$50.00
80.00

LEIDŽIA VAIKAMS 
MOKYTIS TIKYBOS

Pennsylvanijos valstybės 
legislatūra priėmė ir gub. 
Martin pasirašė įstatymą, 
kuriuo viešų mokyklų vaikai 
mokslo metu bus atleidžiami 
religijos pamokoms.

Vytautas Didysis
Ir Jo Darbni

jleistoje ir nykstan- 
riinkėje, negalima sa
ri tų žmonių vaikai 
i. Vienintelis būdas 
gerus, švarius, tau- 

rotingus žmones yra 
kad kiekviena kar-

4 geras progas mo- 
ivintis ir auklėtis į 
lones, o ne skirstyti 
is, kilmes ir spalvas, 
įasirūpinti pagerinti 
s sąlygas, gyvenimo kas pasilit-• kuri mums tiek pagelbė- 
imo aplinkumą. pantų. Ti^nacių nugalėjime, dabar 

Common Council visiškai Malo būti nukreipta į Pa- 
»Įgka, kad pasiektume grei-

JVIŲ DIENOS
--------------- > karių gyvybėms pavo- 

>s 8 d. įvyks šešioliktoji New Yorkoi, namų fronto darbininkai 
s vienas svarbiųjų tikslų — paremti tikrai neapvils. Mes tęsi- 
del Lietuvių Dienos Komitetas tiks, gįnklų gamybą iki mums 
i bus patys pirmieji Lietuvių vadovybės bus pranešta, 
orime su giliu dėkingumu pranešti’!. .. .
į Lietuvių Dienos Garbės Rėmėju]- Jiems Jau visko pakanka
me ar mažesnę dovaną. Tikime j ^1 yra-
ybė “Amerikos" bičiulių. Laisvos Amerikos 50 mi- 
ka Kalinauskienė, Jersey City, N.i,nų darbininkų prisidėjo 
iauskas, Cambridge, Mass..... Europos karo sutrumpi-
Drungis Brooklyn N Y. Todėl skaitykime, kad
ieraitis, New Britain, Conn... .^esas pasidavė ne vien tik
:us, Brooklyn, N. Y...............^.sų kariams mūšio lauke,
enis, Brooklyn, N. Y.......... —4r tiems, kurie triūsė va-
ckevičius, Brooklyn, N. Y  —\dą iš valandos šiame dar- 
laitis, Brooklyn, N. Y. .............frOnte — fabrikuose, dirb-
ckas^New York^ N Y.. aeroPlanJl gamyklose
J. Šaukis, Haverhill, Mass....„^ūkiuose. Todėl mes dabar

Jurgutis, Philadelphia, Pa....... -'ūu būdu negalime jų ap-
įčinskas, Kingston, Pa.........- ti.
va, Philadelphija, Pa........... —
emalis, Paterson, N. J.......... -'„Karo judėjimas pasikeitė,
pinskienė, Brooklyn, N. Y.......-ft kryptis pasiliko ta. pati —
n. J. Ambotas, Hartford, Conn.-- galėti priešą. Todėl, atsi- 
aponis, Philadelphia, Pa........ 'Rėpkime minutėlei ir atsi-
is f Newark3’n"'J..................'^Ūgavę mūsų tautos ir jos
vs Ehzabeth N j ........ ZZ^rste sąjungininkų pergale,
iunas, Brooklyn, N. Y. ........ griebkimės darbo, kad
Nemanis, Brooklyn, N. Y.....-Atbaigtume kovą, nes dabar
nes Yaskus, Wilkes-Barre, Pa. -z,a laikas suduoti paskuti- 
Wallace, Brooklyn, N. Y....... -"'us smūgius Pacifike.”
anauskas, Reading, Pa.............  ...............................
Elizabeth, N. J.................

Ežerskis, Willkes-Barre, Pa.....-''AUKOS NAŠLAIČIAMS
s, Maspeth, N. Y................... ---------------------------
naitis, Linden, N. J.................Brooklyno vyskupijos ka-
skienė, New York, N. Y....... "Uilikai per Velykas sudėjo

Brooklyn, N. Y. ............... "322,592.00 vyskupijos naš-
Petruhs, Maspeth, N. Y......-.. ’ f .1J

etraitis, Bronx, N. Y............ ^llciams užlaikyti aukų.
(Bus daugiau) į

pantų. TiN'nacių nugalėjime, dabar

i..

.'t -

AMERIKOS 
SEPTINTOJI 
KARO BONU

NEW YORKO LIETUVIŲ 
DĖMESIUI

New Yorko didmiesčio ir vi
sos New Yorko valstijos lietu
viai labai gražiai pasirodė jau 
buvusių šešių Amerikos Karo 
Paskolų vajų metu. Jus, broliai, 
— seserys, Karo Bonų išpirkote 
ar bent tiek mūsų komitete už
sirašėte per tuos vajus už $8,- 
333,142. Tai didelė pinigų suma! 
Tai didelė parama Dėdei Šamui 
laimėti karą!

Už tuos Jūsų pinigus, inves
tuotus į Karo Bonus, Amerikos 
iždo departamentas lietuviams 
kreditavo ištisą eilę reikalingų ir 
tikslių karo reikmenų: tris PT 
laivukus, dvidešimt šešis Jeeps, 
tris didelius bombonešius, vieną 
ligonių vežiojimo lėktuvą ir du 
laivus. Visi tie daiktai atžymėti, 
kad juos dovanojo New Yorko 
valstijos lietuviai. Ant Jeeps pri
kalta metalinės lentelės su seka
mu parašu: “The Jeep is donat
ed by the Lithuanian of New 
York State through the purchase 
of War Bonds”. Tokie pat para

šai yra ir ant laivukų. Bombo
nešiai pavadinti lietuviškais var
dais: Lithuanian Knight, Lithua
nian Alliance of America ir Free 
Lithuania! Laivai pavadinti vie
nas Lithuania, o kitas — Stepas 
Darius. Už tas mūsų gražias ir 
reikšmingas dovanas Valstybės 
Iždo departamento pareigūnai 
mums visiems širdingai padėko
jo.

Ypač New Yorko lietuviai la
bai gražiai ir efektingai pasižy
mėjo šeštosios Karo Paskolos 
metu. Mūsų kvota buvo $790,- 
000, o New Yorko Didmiesčio ir 
valstybės lietuviai Karo Bonų iš
pirko (pas mus užsirašė) už 
$1,652,062.

Dabar pravedamos Septinto
sios Karo Paskolos metu mums 
kvota nustatyta kiek didesne, 
būtent, $1,185,000, bet ir šią kvo
tą mes galėsime nepersunkiau- 
siai išpildyti, jei visi bendrai pa
dirbėsime ir jei Jūs su musų ko
mitetu kooperuosite. Juk kiek
vienas lietuvis perka Karo Bonų 
Kiekvienas padeda Amerikai lai
mėti paskutinį karą. Tokiu bu-

du, visa, ko reikia ir ko mes pra
šome, tai savo pirktus Karo Bo
nus užsirašyti ar nusipirkti musų 
komitete. O užsirašyti nesunku: 
parašykite laišką ar atvirlaiškį, 
kiek Jūsų Karo Bonas kainuoja, 
pasirašykite savo vardą-adresą 
ir pasiųskite mūsų sekretoriui: 
Mr. J. B. Laučka, 222 So. 9th 
St., Brooklyn, N. Y. Gavę pra
nešimą, Jūsų bonus įtrauksime 
į sąrašą ir už juos bus teikiamas 
atatinkamas kreditas.

Karo Bonus taipgi galima už
sirašyti “Amerikos” redakcijo
je, 222 So. 9-th St., Brooklyn, 
N. Y.; “Tėvynės” red., 307 W. 
30-th St., New York, N. Y.; “Vie
nybės” red., 193 Grand St., 
Brooklyn N- Y., pas lietuvių ra
dio programij vedėją Juozą Cin
kų, 495 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. ir bet kurios lietuvių pa
rapijos klebonijoje. Nebus skir
tumo kur bonus pirksite (banke 
ar pašte); svarbiausia yra tai, 
kad reikia užsirašyti aukščiau 
pažymėtose vietose.

New Yorko Lietuviu 
Karo Bonų Komitetas

(Tęsinys)

Jis dar norėjo, kad popiežius įkurtų 
Lietuvos arkivyskupiją arba metropoliją, 
— kitaip sakant, kad Lietuvos bažnyčią 
padarytų! nepriklausomą nuo kitų kraštų. 
Bet čia jam kelią pastojo lenkai ir neleido 
šito pasiekti, šis Vytauto sumanymas į- 
vyko tiktai mūsų laikais (1926 m.), Lie
tuvai tapus vėl nepriklausomai.

Turėjo Vytautas dar ir kitą gražią min
tį, kurios irgi nepavyko įgyvendinti. Jis 
norėjęs sujungti rusus stačiatikius su ka
talikais. Lietuvos valstybėje jų buvo gana 
daug. Jie priklausė nuo vyriausio savo 
vyskupo, vadinamo metropolito, kuris gy
veno Maskvoje, svetimoje valstybėje. Iš 
pradžių Vytautas išsirūpino Lietuvos sta
čiatikiams atskirą metropolitą, o paskui 
manęs juos sujungti su katalikais. Tuo rei
kalu jis siuntė į popiežių savo pasiuntinius, 
bet tada nieko iš to neišėjo. Šis gražus 
Vytauto sumanymas iš dalies buvo įgyven
dintas daug vėliau, kai Vytauto jau nebe
buvo gyvo.

Dėl gražių savo darbų, naudingų Katali
kų Bažnyčiai, Vytautas pas popiežių įsigi
jo gerą vardą. Popiežius Martynas V, su 
kuriuo Vytautas daugiausia turėjo reika
lų, vadino Vytautą tikėjimo skleidėju ir 
kovotoju dėl jo. Jisai ne tik buvo pasky
ręs Vytautą savo vietininku rytuose, bet 
dar buvo pavedęs, jam globoti ir Rygos 
arkivyskupiją, kad kalavininkai jos nenu
skriaustų. Vadinasi, Vytautu popiežius la
biau pasitikėjo, negu kalavininkais. Popie
žiaus rūmuose buvo net kalbama, kad jis 
galėtų iš turkų nelaisvės išvaduoti šventą
ją Žemę, kur gyveno ir mirė Kristus.

žodžiu sakant, įvesdamas Lietuvoje ka
talikybę, Vytautas laimėjo daug garbės 
sau ir savo tėvynei. Jis pasiekė tai, ko nė 
vienas kitas didysis Lietuvos kunigaikš
tis nebuvo pasiekęs, nes jam valdant Lie
tuva liko krikščioniškas kraštas. Dangaus 
šviesa Vytauto laikais apšvietusi Lietuvos 
žemę, jau nebeužgeso, kaip Mindaugo lai
kais, bet ir iki šiandien mums skaisčiai 
spindi. Tai didelis Vytauto nuopelnas, už 
kurį jam visiškai teisingai dera Lietuvos 
apaštalo vardas.

KOVA DĖL LIETUVOS PAJŪRIO
Nors Vytautas kryžiuočius buvo smar

kiai sukūlęs, jie vis dėlto nenorėjo nusi
leisti ir nesiliovė lindę jam į akis. Ypač 
jiems skaudėjo širdį, kad neteko Žemaičių. 
Jie gerai žinojo, kad šis gražus Lietuvos 
kampelis, paskleidus jame katalikų tikėji
mą ir gražiai jį sutvarkius, jau galutinai 
bus išslydęs iš jų rankų. Tada jie nebega
lės Klaipėdos ir Palangos pamariu laisvai 
sueiti su savo bičiuliais — Padauguvio 
kalavininkais. Vieni nuo antrų atskirti, 
jie turės merdėti ir pamažu visai išnykti. 
Todėl sukaupę paskutines jėgas, mėgino 
dar kibti į Vytautą, norėdami bent kiek 
atsigriebti.

Karu Vytauto pabaidyti jie negalėjo: 
jis buvo jau pakankamai stiprus ir galin
gas. Tačiau kryžiuočiai nenusiminė ir ra
do kitą pabūklą savo reikalams ginti. Jie 
prikibo prie Vytauto pasirašytos Torno 
sutarties. Toj sutartyj buvo įrašyta, kad 
jam mirus Žemaičiai vėl teksią kryžiuo
čiams. Taip lengvai taikydamasis, Vytau
tas, rasit, tada manė, jog po Žalgirio smū
gio vokiečių riteriai jau nebeišsities. Ta- 
čau jie buvo dar gyvi ir laikėsi įsikibę į 
šitą raštą, kaip skęstantieji į šiaudą. Juo 
remdamiesi jie norėjo uždrausti Vytautui 
laisvai žemaičiuose šeimininkauti. Be to, 
reikalavo nugriauti arba jiems atiduoti 
Veliuonos pilį. „Ta pilis”, — sakė jie, — 
„yra pastatyta Ordino žemėje, nes Žemai
čių kraštas eina tiktai iki Dubysos”.

Vytautas, aišku, negalėjo su tuo sutikti. 
Juk ne tam jis narsiai grūmėsi su savo 
priešu, kad paskui jam atiduotų lietuviš
kas žemes. Ne, jis nė nemanė žiūrėti Torno 
rašto ir atsisakyti nuo Žemaičių. Vokiečių 
magistrui, kuris reikalavo iš jo Veliuonos, 
jis atrėžė labai griežtai: „Jūs norite atimti 
iš manęs Veliuoną, mano tėvo palikimą? 
žinokite, kad pirma, negu aš ją atiduosiu, 
dar daug kas neteks savo galvos”. Kai 
magistras jam priminė aną Torno raštą, 
tai Vytautas pagrasino atimsiąs iš jo ir 
Prūsus, į kur kryžiuočiai buvo jėga įsi
brovę. „Kitados, — sakė jis magistrui, — 
visi Prūsai priklausė mano sentėviams, ir 
aš turiu į juos teisių, nes mano tėviškė 
stiepiasi iki Osos upės. O kur yra ordino 
magistro tėviškė?” šis, žinoma, nieko ne
galėjo atsakyti. Jis rimtai bijojo, kad vie
ną gražią dieną Vytautas neatimtų iš kry
žiuočių viso Prūsų krašto. Lietuvių bajo
rai jau seniai šnekėdavę, kad Vytautas ža
dąs paimti Karaliaučių, o pačius kryžiuo
čius sumurkdyti į jūrą. Vytautas gal ir 
manė taip padaryti, bet tuo tarpu jam

rūpėjo tiktai apginti Veliuona ir nustatyti 
Žemaičių sienos.

Tačiau jis negalėjo geruoju su kryžiuo
čiais susitarti, ir ši byla teko spręsti Ro
mos imperatoriui Zigmantui. Jis buvo ta
da žymus Vakarų Europos valdovas: val
dė vokiečius, vengrus ir k. Save jis laikė 
lyg kokiu karalių karalium, nelyginant 
pačiu vyriausiu Europos vadu. Kiti kara
liai jį gerbė ir teiraudavosi jo nuomonės. 
Vytautas taip pat jį pažino, nes prieš Žal
girio mūšį buvo nuvykęs į Vengriją jo pa
ramos prašyti. Zigmantas, būdamas ki
limo vokietis, labiau užsistojo kryžiuočius 
ir buvo pataręs susitaikyti; Vytautui už 
tai buvo pasiūlęs net karaliaus vainiką. 
Tačiau Zigmanto jis tada nepaklausė ir 
kryžiuočius sukūlė. Tad ir dabar Vytau
tas negalėjo iš šio imperatoriaus laukti 
ko gero.

Būdamas apsukrus, Vytautas vis dėlto 
šį tą laimėjo. Jis gražiai priėmė ir apdo
vanojo Zigmanto pasiuntinį Makrą, kuris 
atvyko Vytauto ir kryžiuočius taikyti. Ap
važiavęs Žemaičių kraštą, tas riteris pri
pažino, kad ne tik Veliuona, bet ir Klaipė
da yra žemaičių žemėje. Vadinasi, ir ji 
turi priklausyti Vytautui.

Tokiu sprendimu kryžiuočiai buvo la
bai nepatenkinti. Jie smarkiai subruzdo ir 
ėmė džerškinti ginklais. Tada Vytautas pa
skelbė jiems naują karą. 1414 metais jis 
įsiveržė į Prūsus ir gerokai juos nusiaubė. 
Visame krašte neliko maisto nė karei
viams.

Visa tai įvyko dar prieš Konstancos su
sirinkimą. O jame, kaip žinome, kryžiuo
čiams taip pat nesisekė. Po to susirinkimo 
jau maža kas ėjo jiems padėti, nes nebe
buvo reikalo kovoti su pakrikštytais že
maičiais. Tiktai imperatorius Zigmantas, 
nuoširdus kryžiuočių bičiulis, sielojosi dėl 
jų likimo. Jis pasiryžo pakeisti savo pa
siuntinio Makro sprendimą ir paguosti 
kryžuočius po didelių Konstancos pralai
mėjimų. 1420 metais tam reikalui jis su
šaukė Vokietijos kunigaikščhi seimą 
(Breslavo mieste) ir jame paskelbė, kad 
Žemaičiai Vytautui priklauso tik iki jo 
mirties. Paskui jie turį tekti kryžiuočiams 
net iki Nevėžio upės.

Vytautas tuomet buvo Dauguose. Čia 
drauge su Jogaila juodu ilsėjosi prie gra
žiojo dzūkų ežero. Kai jo žygūnai pranešė 
jam imperatoriaus sprendimą, Vytautas 
ir Jogaila net apsiverkė. Taip skaudu ir 
pikta jiems radosi dėl tokio neteisingo lė
mimo! Jogaila norėjo dar geruoju Zigman
tą klabenti, bet Vytautas nesutiko. Jis 
nusiuntė jam tokį raštą:

„Nežinome, kuo mes nusikaltome Jūsų 
Didybei, jog taip priešingai mums nu
sprendėte. Nutarėte atimti iš mūsų Že
maičių kraštą, mūsų tėviškę, kuri yra tei
sėtai iš mūsų tėvų ir sentėvių paveldėta 
ir dabar mūsų valdoma. Ji visada buvo ir 
yra glaudžiai su Lietuva susijusi, nes ir 
čia ir ten gyvena tie patys lietuviai ir kal
ba viena kalba. Viena Lietuvos dalis va
dinama Aukštaičiais tik dėl to, kad ji yra 
kiek aukščiau Nemuno. Tuo tarpu žemai
čiai gyvena kiek žemiau Nemuno vagos, 
todėl jų gyvenamoji Lietuvos dalis vadi
nama Žemaičiais. Tačiau Žemaičių žmonės 
kitaip savęs nevadina, tik lietuviais, ir tai 
jau nuo senų laikų... Be to, — prikaišiojo 
Vytautas Zigmantui, — priteisėte kryžiuo
čiams tas žemes, kuriose yra daugiau nau
dos, įvairių vaisių, medžioklės, o mums 
palikote grynus laukus — be jokios nau
dos ir be gyvo daikto... Ginate dar mums 
statydinti pilis ir daryti tvirtoves... Maža 
to! Jūsų Didybė nusprendė atiduoti Ordi
nui ir Sūduvą, esančią tarp Lietuvos ir 
Prūsų, kuri taip pat yra tikra mūsų tė
viškė ir teisėtai iš tėvų ir sentėvių pavel
dėta...”

„Jei Jūsų Didybė būtų norėjusi teisin
gai lemti ir padaryti tarp mūsų pastovią 
taiką, būtumėte turėję atsigosti, kad kry
žiuočiai yra svetimšaliai, atėję čia iš Vo
kietijos ir pavergę Prūsus. O dabar jie 
nori dar mus, tikrus paveldėtojus ir savi
ninkus, jėga ir suktumu išgraužti iš mū
sų žemių. Tad prašome Jūsų Didybę savo 
sprendimą atšaukti ar jį taip pakeisti, 
kad mūsų žemės ir sienos mums nepalies
tos liktų. Jeigu nenorėsite to daryti, mes 
bičiuliai nebūsime ir iš savo žemių bei sie-^ 
nų niekada neišeisime!...”

Taip smarkiai Vytautas galėjo parašy
ti, kai svetimieji tiesė rankas į Lietuvos 
žemes! Kaip Žalgirio kovoje kardu, taip 
dabar plunksna jis užsimojo ir kirto iš vi
so peties, nepaisydamas nė paties galin
gojo Europos karaliaus. Vytautas buvo 
pasiryžęs nenusileisti jam nė per plauką, 
nors jis sukeltų prieš jį visą Europą. '

(Bus daugiau)
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ATSAKO Į ALT. REZOLIU
CIJAS

Lietuvos Steigiamojo Sei
mo minėjimo proga Philadel- 
phijoj priimta rezoliucija 
Lietuvos ir lietuvių gelbėji
mo reikalais.

Ji buvo plačiai išsiuntinė
ta valdžios atstovams. Kai 
kurie jau atsakė labai pa
lankiai mūsų reikalams.

Senatorius Tom Connally, 
kuris yra delegatas San 
Francisco konferencijoj, 
mielai priėmė mūsų siųstą 
rezoliuciją ir pažadėjo at
kreipti atitinkamą dėmesį.

Kongresmanas William T. 
Granahan ir kiti pranešė, 
kad priėmė mūsų rezoliuci
jas ir padėkojo. Kongr. H. J. 
McClinchey rezoliuciją per
davė užsienių reikalų komi
sijai, kad būtų atkreiptas dė
mesys.

MALDOS KONFERENCIJA

Visų lietuviškų parapijų 
Maldos Apaštalavimo rengta 
konferencija šimtmečio su
kakčiai pažymėti įvyko bir
želio 10 dieną šv. Jurgio pa
rapijos salėj. Programa bu
vo bažnyčioj įr salėj. Vado
vavo T. J. Kidykas, S. J.

W T E L
j LIETUVIU RADIO PROGRAMA j
I Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m. j 

Direktorius
ANTANAS DŽEKAS

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937 i

Gegužės 30 dieną, 6 vai. 
vak. sugrįžo vienas belaisvių 
iš Vokietijos. Tas laiminga
sis buvo Jonas Navickas, 
1617 S. Front St.

Jis buvo paimtas nelais
vėn Italijoj 1944 m. birželio 
mėn. ir išbuvo Bavarijoj apie 
metus laiko. Kiek jis ten per
gyveno, sunku ir apsakyti. 
Po sunkios ir varginančios 
kelionės pėsčiomis, jie trau
kiniais ir sunkvežimiais bu
vo nuvežti Vokietijos gilu- 
mon, kur buvo pristatyti 
dirbti ūkio darbų.

Jų grupėj buvo prancūzų ir 
kitokių belaisvių. Prancūzas 
kunigas kas sekmadienį lai
kė mišias. Dieną gana lais
vai jie jautėsi ir mažai buvo 
saugomi, galėjo pabėgti, jei 
tik būtų kur buvę bėgti. Bet 
naktį juos saugodavo stip
riai.

Visi laukę išlaisvinimo va
landos. Kaip laimingi jautė
si, kai pamatė, kad žemai 
skraido Amerikos lėktuvai, 
kad jau arti išvadavimas!

Kai pasirodė Amerikos ka
riai, tai belaisviai tuoj buvo 
visi paleisti. Ir keli šimtai 
vokiečių jau čia laukė pasi
duoti amerikiečiams, bet ne 
rusams. Visi belaisviai greit 
buvo lėktuvais nuvežti į uos
tą ir iš ten laivais buvo per
vežti į New Yorką, iš kur 
jau galėjo keliauti namo.

Didžiausias džiaugsmas 
buvo jo senai motinėlei, kuri 
taip laukė savo mielo sūnaus 
sugrįžtant. Džiaugėsi ir jo

Lietuvos vyčiai birželio 4 
dieną turėjo išleistuves savo 
mielam draugui Edvardui Ti- 
minskiui, kurs birželio 8 die
ną jau išvyko kariuomenėn.

Būrelis jo draugų ir drau
gių surengė tikrai gražų at
sisveikinimo vakarą. Po to 
Edvardas visiems padėkojo 
ir atsisveikino su visais savo 
draugais, su kuriais taip ar
timai draugavo per 12 metų 
pradžios ir aukštesnėj mo
kykloj.

Birželio 8 keli draugai iš
lydėjo naują karį iš stoties 
tolimesnėn kelionėn ir nau
jau gyveniman.

Tikima, kad vyčiai ir to
liau nepamirš savo draugo, 
o artimai draugaudami pa
lengvins jam karo gyvenimą.

UŽSIMUŠĖ AUTOMOBILIU

Birželio 3 dieną lietuvių 
Karbauskų šeimą ištiko bai
si nelaimė.

Tėvas Gregorius Karbaus
kas vakare grįžo namo su 
savo dviem sūnum, kariais. 
Jiems važiuojant ir įvyko di
delė nelaimė. Tėvas G. Kar
bauskas buvo vietoje užmuš
tas nuo smegenų sutrenki
mo, o abu sūnūs kariai su
žeisti ir buvo paguldyti ka
rinėse ligoninėse.

Automobilį vairavo karys 
Juozas, kurs sunkiau sužeis
tas.

A. a. Gregorius Karbaus
kas iškilmingai palaidotas 
birželio 9 dieną iš šv. Rapolo 
parapijos bažnyčios. Nors 
jie gyvena toliau nuo lietu-

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

visa šeima, jo žmona ir kiti 
namiškiai, šiandien jis jau 
pasitaisęs, gražiai atrodo ir 
gal vėl turės grįžti kariau
ti. Bet dėl senos motinos ir 
kitų aplinkybių, gal jis bus 
atleistas iš kariuomenės.

IŠ LIETUVIŲ RADIJO 
PIKNIKO

viškų parapijų, bet didelis 
skaičius lietuvių susirinko ir 
palydėjo velionį į kapus.

Jo našlė, p. Karbauskienė, 
yra žymi veikėja lietuviško
se organizacijose.

Užjaučiame ją ir visą šei
myną tokioj skaudžioj nelai
mėj. Savo malda prašome 
stiprybės viską pergyventi.

wwwwwv
Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi salč. 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ir naktį

Lietuvių Radijo progra
mos vedėjas p. Antanas Dzi- 
kas birželio 3 dieną buvo su
rengęs savo klausytojams 
pikniką. Nepalankus oras gal 
sutrukdė šiek tiek pikniko 
malonumus, bet ir tokiu oru 
tiek svečių susirinko, kad 
pikniką reikia skaityti tik
rai pavykusiu. Ten galėjai 
matyti iš visų miesto dalių 
ir iš Chester, iš Camden ir 
iš toliau.

Keli svečiai buvo net iš 
Baltimorės, Brooklyno ir ki
tų apylinkių. Visi atsilankę 
galėjo pasivaišinti ir pasi
linksminti. Laukia ir kito to
kio pikniko.

DU BROLIU RAŠO

Du broliu, Edmundas ir 
Stanislovas Žitkus, iš New 
Jersey, vienas marinas, ki
tas jūrininkas, rašo savo mo
tinai, kad jie gerai laikosi 
ir gali greit susilaukti lai
mingos kovų pabaigos ir su
grįžimo namo.

Jų motinėlė tuoj užprašė 
pamaldas už savo vaikelių 
sveikatą ir laimingą sugrįži
mą.

SUSITUOKĖ
Juozapas Skrupskis gegu

žės 12 dieną susituokė su Ro
že Malinauskaite , Scranton, 
Pa.

Jau pasibaigė katalikiškų 
mokykhj mokslo metai. Visi 
mokiniai pažengė vienu 
laipsniu aukščiau. Nemažas 
skaičius baigė vidurinę mo
kyklą. Kiti baigė pradžios 
mokslą ir jau rengiasi ir gal
voja, kur toliau mokytis.

Pradžios mokslą baigu
siems nėra sunkumų. Mer
gaitės netoli Philadelphijos 
turi Šv. Kazimiero Seserų 
Akademiją Villa Joseph 
Marie, Newtown, Pa. Ten 
lietuvaitėms mergaitėms ge
riausia mokykla. Graži ap
linka, beveik privatiškas 
mokslas, daug visokių pasi
rinkimų pagal savo gabumą.

Lietuvaitės, baigusios tą 
mokyklą, yra labai patenkin
tos ir jos pačios ir jų šeimos 
ragina ir daugiau mergaičių 
lietuvaičių eiti į tą mokyk
lą. Ten mergaitės ne tik išsi
mokslina, bet ir išsiauklėja 
lietuviškoj ir katalikiškoj 
dvasioj.

Toje mokykloje pragyve
nimas su visu išlaikymu toks 
pigus, kad tik stebėtis rei
kia, kaip tokiais sunkiais lai
kais galėtų išlaikyti studen
tes. Bet Seserys Kazimierie- 
tės laiko tą mokyklą ne dėl 
pelno, o dėl lietuvių naudos.

Kiek teko sužinoti, šiais 
metais rengiasi kelios mer
gaitės lietuvaitės lankyti tą 
mokyklą. Jau pasiryžusios 
ten važiuoti Elena Bigenytė, 
Rita Mažeikaitė iš Šv. Kazi
miero parapijos ir dar kelios 
iš kitų parapijų.

Tikima, kad ten nuvyks ir 
daugiau.

Berniukai rengiasi ' vykti 
studijuoti į Marianapolio 
aukštesnę mokyklą, šiemet 
keli ten baigė, tai vėl naujų 
studentų laukia.

Tai tikrai naudinga ber
niukams mokykla. Joje svei
kas gyvenimas, pilnas spor
tinių ir dvasinių malonumų. 
Jei kas kartą patenka, tai ne
benori beapleisti tos mokyk
los. Ateinančiais mokslo me
tais jau rengias ten vykti 
Petras Utkus, kurs pernai 
baigė pradžios mokyklą. Bū
tų labai gražu, kad ir dau
giau berniukų lankytų tą 
mokyklą.

Laukiama, kad tie, kurie 
baigė aukštesnę mokyklą, 
daugiau lankytų amatų, biz
nio mokyklą, o kai kurie bū
tinai turėtų eiti kolegijos 
mokslą. Juk taip mums lietu
viams reikia mokytų, inteli
gentų, profesionalų. Keletas 
iš šiais metais baigusiųjų tik
rai galėtų eiti tokius aukš
tesnius mokslus. Bet jie tu
rėtų lankyti specialias mo
kyklas, kad įsigytų kokį nors 
amatą ir taip galėtų susida
ryti sau gyvenimą.

Jau gaunami laiškai iš ka
reivių, kurie kariavo fronte. 
Tuose laiškuose jie pasako 
daugiau kaip pirma, kol dar 
karas Europoje ėjo.

Štai vieno kario trumpa 
laiško istorija: „Tai buvo ka
ras, gudravimų pilnas — ra
šo šis karys iš Vokietijos. — 
Mes daugiau perėjom ir už- 
ėmėm kaip bet kokia kita di
vizija šioje šalyje, štai ma
žas pavyzdys: kaip tik mes 
perkirtom Rhur krašto ap
supimą, nužygiavom 150 my
lių, užėmėm 45 miestus ir pa
ėmėm į nelaisvę 33,000 ka
rių ir galybę ginklų ir amu
nicijos. Ir tai truko tik 3 die
nas. Ir mus šaudė visokiais 
ginklais, artilerija, morta- 
rais, ir galybe mažesnių 
ginklų.

„Karščiausia mums buvo 
Priorei, prie Hagen, kurs tu
rėjo vardą „hot corner”.

„Daug mūsų karių žuvo 
ten nuo SS karių. 4 valandas 
tęsėsi kovos, mūsų grupė bu
vo antroji, kuri patekom į 
miestą. Vyko baisūs sprogi
mai, kad šautuvų garso vi
sai negirdėjai. Visi pasislėpė 
už sunkvežimio ir šaudė, kiek 
kas galėjo ir kaip galėjo.

„Bėgdamas į mūsų pozici
ją, aš pamačiau, kad vienas 
mūsų žvalgų gulėjo sužeistas 
į nugarą ir šaukėsi pagelbos. 
Jis dejavo apie 25 jardus nuo 
mūsų, ugnis siautė iš visų 
pusių. Tą valandą aš mel
džiaus karščiausiai. Dulkės 
ir žemė virto, kai aš traukiau 
draugą pagelbos vieton. Ki
tas tuoj man padėjo, ir mes 
išgelbėjom draugą, ir pate
kau vėl į savo saugią vietą. 
Kaip aš tai atlikau ir sugrį
žau, niekas negali pasakyti.

„Bet buvo ir linksmesnių 
valandų. Prie mūsų slėptu
vės buvo aludė, kur radau 
kelis draugus begirkšnojan- 
čius alutį, žinoma, ir aš iš
traukiau kelis stiklus.

„Daug sugavome, kurie 
kankino belaisvius. Belais
vius išvadavom, o jų kankin
tojus pasiuntėm į tamsią 
vietą. Už savo pasižymėji
mus mes gavom kelias 
žvaigždes. Man rekomenduo
ta bronzos medalis.

„Gal parvažiuosim namo 
pirmiau, negu kitur būsim. 
Laukiame visi tos laimingos 
dienos. Labai džiaugiausi, 
kad gavau siuntinį su visais 
skanėsiais. Mes visi valgėme 
ir buvome labai patenkinti.

Jūsų karys, 
Vincas Jurgaitis”

SUSILAUKĖ SŪNAUS

Londonas (LAIC). — So
vietai stato įsitvirtinimus ir 
aerodromus Baltijos valsty
bėse, Lenkijoje, Čekoslovaki
joje ir užimtuose Vokietijos 
srityse. Mobilizacijos keliu 
ugdoma ir apmokama bei 
ginkluojama Čekoslovakijos 
kariuomenė, kuri priėmė 
Raudonosios Armijos modelį, 
ginklavimą ir apmokymą. 
Lenkijoje jau sudaryta 10 
pėstininkų divizijų, lavina
ma dar papildomų 20 divizi
jų, paruošta 30,000 karinin
kų — numatoma mobilizuoti 
500,000 lenkų į „lenkišką” ka
riuomenę.

Lietuvoje sumobilizuoti vi
si karininkai — tikrosios tar
nybos ligi 60 m. amž., atsar
giniai ligi 50 m. amž. — bei 
puskarininkai. Apie pusė mo
bilizuotųjų nestojo šaukiami, 
bijodamiesi ištrėmimo Sibi
ran, ir slapstosi miškuose. 
Pašaukti 17 m. amžiaus jau
nuoliai, šaukiami vyrai gimę 
tarp 1912 ir 1928 m. Masi
niuose susirinkimuose Sovie
tų valdininkai atvirai grąsi- 
na: „kas nestos, to giminės 
bus iškelti į rytus”.

Prieš ką Rusija mobilizuo- 
jasi, karui Europoje pasibai-

vairiose šalyse ir netgi
puldinėja transportus. ĮSPŪDINGAI pasirj

Sovietų kariai pasidarė n' r 
drausmingi — plėšia, žagin 7777" 
muša, šaudo. Atimti visi 
dijo priimtuvai — tegaliu^ . 
klausytis aikštėse žinių ^Siurbi 
valdiškų garsiakalbių. Ar. 
liai retai kur matomi — ka' 
reikalams iš ūkininkų atėmA$° ^au‘ 
Priverstiniems darbams sukartu 
mobilizavo 20-24 m. amž. m^drai prie 
teris. Kumečius „apdalini, proga po 
4 ha. žemės — be teisės stįjs. Nuo 
tytis pastatus — ir taip vę^orga- 
čia juos telktis į kolchozu*^ da- 
Valdiška propaganda da? jyasinia- 
viską, kad tik sukompromitavo 1Q 
vus žmonių pasitikėjimą į. 
merika ir Anglija, užmuž^^, 
visas viltis ir priversti sutirį 
ti su gyvenimu vergijoje. Ujvasiš.

Sovietų kariai netgi nesiP' ... 
kaito su šveicarų piliečiai^,';

Ar tenka stebėtis; kad 
nios žmonių tebesiveržia na!^11. /*ei 
timis į vakarus, kad pateli#0! .U' 
tų amerikiečių ir anglų si:^0#1’ 
tysna? .^toriai ir

-------------- įį garbingi 
TYRINĖS NUSIKALTIMl

KAINŲ SRITYJE

čia esame, mes žin 
mes einame, tikrai 
pasaulio sumišime, 
lojališkume, vienir 
gos jausme — tai c 
veldėjimas, ir šių la 
ji prieplauka...”

... „Vienas iš da' 
rie liudija šios šal 
rikos, didybę, yra 
moterų sugebėjimą 
širdis, pasišventim 
liūgas nusistatym; 
verčia pasisakyti, 
atžvilgiu katalikai 
yra pasitarnavę. E 
lis šiandien mums 
pažįsta. Vienok m 
tuo pačiu keliu 1 
mes žinome mūsų 
supratimą žmogau 
mybės Dievui — J 
vas nestatys n an
darbuojas tie, kur 
statyti...”

... „Prisiminus, 1
buvo ko su Lietuvos jau 

.^kilmės no vaikinai ir mei 
Chester Bowles, Kainų R.; Margaret vo ištremti į verge

Daugiau Karo Bonų Dabar Pirksi — 
Greičiau Karas Prieš Japonus Baigsis

Mr. ir Mrs. Adomas Ja
blonskiai, 233 Mountain St., 
susilaukė sūnaus, kurs gimė 
gegužės 2 dieną ir pakrikš
tytas Robertuku birželio 3 
dieną.

Vincas Krėvė

Skerdžius
(Tęsinys)

— Kaip mes buvome maži vaikai, jau jisai žilas 
buvo. Mes ir tai jau rengiamės mirti, o jam tai ir Die
vo skirta.

— Tikrai, jis labai senas, — pripažino kunigas: — 
bet kad ir gana drūtas, dar pasveiktų.

Vyrai kaip ir prižadėjo kunigui, bet nė manyte ne
manė važiuoti gydytojo.

— žinai, mokytas: jam vis kad gydytojas.
— Gaila, kad mes nepaklausėme kunigėlį, ar mil’s 

senis, ar ne? Jisai gi gerai žino.
— Iš kur manai, kad žino? — klausia Kačingis Va- 

lainį.
— žinoma, žino! — atsiliepė moteriškaitė, kuri čia 

pasisuko: — nui gi švenčiausias parodo. Jei tik ligo
nis turi mirti, švenčiausias ima ii’ apsiverčia. Kunigas 
per tat visada gerai žino.

— Et! — nusijuokė Kačingis: — ar boba pliauški
na liežuviu, ar višta uodega mala. Kas tau sakė, kad 
apsiverčia? Gal pati matei?

— Tu tik visa žinai, begėdi. Tu ir su kunigėliu gin
čytis nesisarmatiji! — užsipuolė jį visos.

Kačingis sumojo ranka ir nuėjo namo. Vyrai dar 
pastovėjo pas vartus susirinkę, pakalbėjo, pakaušius 
pakrapštė ir nukriko.

Kai tik kunigas išvažiavo, Lapinas tuoj užmigo.

— Tai prieš kelionę! — kuštėjosi moters.
Ir tikrai, į vakarą Lapinui aršiau pasidarė. Stenė

jo, dejavo, blaškėsi patale ir vis barėsi klejodamas su 
liepa.

Paskum tačiau vėl nurimo. Moters ėmė ginčytis ir 
rokuotis, kam žibinti šiąnakt ligonį. Kada jau jos už- 
kudekino, kaip vištos, Lapinas praplėšė akis.

— Eikit jūs, varnos, visos sau namo ir duokit man 
nors numirti ramiai. Man jūs visai nereikia!

Senis pasistengęs nusigrįžo į sieną ir nutilo. Mato 
moters, kad jau jis akis pastatė stulpan. Vos surojo 
uždegti žvakę ir įdėti jam rankon.

Neužilgo jau nebuvo Lapino. Numirė jisai, kaip pa
kirsta liepa.

VI.

Apgiedojo, palaidojo Lapiną vyrai, pakasė jį gilion 
žemėn ir dabar grįžo namo nuo kapinyno. Rytas buvo 
gražus, giedrus, saulė linksmai švietė, danguje nebuvo 
niekur nė debesėlio; tik kada ne kada perbėga vėjelis 
— h’ vėl tylu. Tačiau nelinksma grįžtantiems nuo ka
pinyno.

Ir kas bus linksmas? Tiek liūdnų atsitikimų, tiek 
skausmo visiems primena kiekvienas kapinyno kam
pelis. O kitas, kad ir svetimas būtų, tai tiek prisiklau
so, tiek prisimato, kad susigraudina, nusimina, kaip 
ir žmogus, kurio tėvai proseniai ir visa giminė čia 
guli.

Kiekvienas medis, kiekvienas kampelis čia primena 
žmogui, kad ne nū—ryt ir jis patsai atsiguls čia, kie-

militarišką tarnybi 
gaitės ištremtos j 
dirbtuves, atskirto 
vų, — koks tai pa 
nelaimingam jauni 
jimo ir doros atž 
mes nežinome, tik 
tegali žinoti!...

... „Ar šiaip ar 
bant, nėra per ank 
nuoti, kaip priimti 
kareivius, kurie ; 
pradeda grįžti iš 
Jaunimo organizac 

, lo tuč tuojau steig 
. mo centrą, ligonių 

mo grupę, komitet: 
pintųsi parengim;

. viams, grįžusiom 

. lauko ir taip tolu 
i parapijos jaunime 

būti grupė, kuri 
sugrįžusiems iš k 
jaunuoliams šutei! 
karną užsiėmimą 
ir panašiai...”

... „Parapijos k; 
jaunimas privalo 
savo parapijos dra 
reiviams tikrą pri: 
meilę jiems, ir c 
kad jie pagrįžo. B 
dyti jiems ypatin; 
durną, kaipo didvy 
rie nesibijojo sa’ 
aukoti už tai, kad 
viešpatautų Krist 
teisingumas Amer: 
kratinė tvarka ir v 
ir mažų tautų sp 
džio ir asmens la

— Sunku viską 
ti, ką Miss Fitzj 
kalbėjusi. Reikia ] 
ti Apreiškimo par 
nimo pastangomis 
įžymių kalbėtojų, 

i trumpą laiką du 
. mui begales medi 
■ vojimui šių laikų 
i biais gyvybiniais 1

— Aš manau, kad jis žinojo ką. Nemirsiu, — ka!------1
bėjo: — kol liepa stovės. Nesurojo Grainis ją nukirs 
kai ir jisai mirė.

— Dievai žino, gal ir žinojo. Labai buvo senas žmc ------
gus, ne mūsų amžiaus. O pirma tikrai daugiau žmc' 
nes žinojo. ^tiSOmer-

— Nusidėjo grainis, jei tai tiesa. Kad ne jo užsispyrusių

Tuo pačiu metu raudonar
miečiai nemedžioja vokiečių 
dezertyrų, kurie slapstosi į-

BALSAS IŠ ITALIJOS

Prieš kiek laiko čia spau
doje buvo ilgokas laiškas, at
siųstas ponios Lozoraitienės 
iš Romos. Laiškas buvo svar
bus, nes davė žinių apie lie
tuvių vargus. Todėl vienas 
vietinių veikėjų pasirūpino, 
kad jo vertimai pasirodytų 
ir lenkų ir ukrainiečių spau
doje.

Kai buvo išspausdinta, jis 
p. Lozoraitienei nusiuntė iš
karpą iš trijų nelietuviškų 
laikraščių su anuo jos laiš
ku.

Birželio 6 d. buvo gautas 
jos padėkos laiškas, kuriame 
ragina kovoti prieš naujas 
tironijos jėgas Europoje ir 
visame pasaulyje.

Iksas

guliavimo Įstaigos admini'j moterų 
tratorius, praneša, kad jo iš Wa- 
dovaujamos įstaigos yra įte 
kusios Iždo Departameniį lietinga 
agentų žiniai virš 3,000 pabuvo 
vardžių asmenų, peržengusį per mi- 
kainų taisykles Vidaus Paj^ choras, 
mų Biurui.' j įšventė,

Vidaus Pajamų Biuras ifiling, 
tirs minėtųjų asmenų įteikti’^^ 
pajamų mokesčius, ar neb,',.jaunimui) 
vo bandyta išvengti pajanįį^ 
mokesčio pareigos. _

Bowles pareiškė: „Su" 
žingsniu atidaroma nau~ .

plati programa kooperacijf “
tarpe Kainų Reguliavimo 
taigos ir Iždo Departament2®?8, 
išgauti nelegaliu keliu įgy^'7. . 
kai kurių asmenų pelną, 
žygiu taip pat bus gerok^®.e1’ 
patarnauta mūsų pasta1 *los 
goms užkirsti kelią visų siejos ir 
čių juodajai rinkai. ^ai

(OWH®. kad
_________________ a virš 80

Ispanijos dabartinė v^pašpa- 
džia atstatė 3,233 sugriauta toje gi- 
bažnyčias-koplyčias, kuri# mojus, 
pilietinio karo metu buvo siferas Pijus 
naikintos. astai ger-

ifld Lietuva 
^-Marijos

a atėjo

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotoias

J • Etanas,
1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA. Ėlikmimas 

si šventa ir

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS

I 8304 - 16 Richmond Str. Philadelpliia,

ton žemelėn. Ir saulė švies, kaip dabar, ii’ medžiai siū
buos, ir paukščiai čiulbės, bet jau jisai nei matys, nei 
girdės, drėgnoje žemelėj bedūlėdamas.

Ir kaip nesusigraudinsi? štai, čia verkia jauna mo
terėlė, užgulus ant neužžėlusio dar kapo: vos prieš mė
nesį čia palaidojo jos pirmagimį sūnelį. Ten kita rau
doja po kryžiumi, savo vargelius bepasakodama motu
šei, kur jau senai miega kietoj žemelėj; ten našlaitė 
skundžiasi vyrui, kurs paliko ją su mažais vaikeliais 
sunkų vargelį vargti...

Ek, kur nenusigrįši, ten skauda, ašaros...
Skubina žmonės veikiau apleisti vietą, kur mirtis 

viešpatauja, kur primena kiekvienam, kad ne nū—ryt 
ii’ jo eilė ateis čion atsigulti.

O gyventi gi visi nori...
Kad ir varguose, bet tik gyventi, bet tik saule švie

siąja džiaugtis!

Grįžta dabar vyrai nuo kapinyno nuliūdę, nelinksmi.
— Ko, Jonai, nuliūdai taip? — klausia Rimšį Ka

čingis. — Ot, sakytum, kokia graži vieta kapinynas, 
o ne linksma, ir gana. Praeini žmogus, ir lyg akmuo 
užgula ant širdies, ir kuli, kol vėjas neparpučia gal
vos.

— E, kur nenuliūsi žmogus, — kalba Rimšis: — 
kad aš dabar esu pats seniausias visam sodžiuj. Pir
ma raminau save, kad ne mano eilė, yra gi senesnių, 
nei aš. O dabar jau nebėr...

— E, Jonai! Ar tai maža mirė jaunesnių nei tu, 
nei, amžiną duok jam atilsį, Lapinas! Ot, vyručiai, 
buvo žmogus ir nebėra jau jo! Kiek čia laiko praėjo,

se- 
kuria 

įšffiuoti, 
Ąkarališ- 
^ouuoKa- 
•bsoginėje

mes ki" kai pas Valainį krikštynose juokavo! Gyvas buvimą 
sveikas — ir jau nebėra jo! mes

rimas, senis dar gal ilgai būtų gyvenęs. O dabar vi^ ilgomis 
duje vasaros paliko mus be skerdžiaus. F

— Kas jį žinojo, kad tikrai jisai mirs? Ar maža ji^>J* 
sai prisimelavo, kad žmogus būtų galėjęs patikėti'^

— Vis dėlto liepos kirsti nereikėjo, brol. ’.^vėliavą,
— Et! — paabejojo Kačingis — atėjo laikas,

mirė žmogus. Apgiedojom, palaidojom ir lauksime da^';^vo 
bar, kieno kito eilė, kurį vėl apgiedosim, vėl palaidoj 
sim. Ot, daugel žmonės pramanė visokių galų, o katilu 
pramanytų kas, kaip nuo giltinės išsisaugoti, tai nj^g^žygnip. 
tokio, ir gana! Ir nepramanys niekas, vyručiai! O * juokios, 
ir pramanys, mes nesulauksime. Kas metai mūsų kar^ apei
tos vis mažiau: tai vienas, tai kitas atsiskiria ir 
eina sau namo. ^ffisgro-

— Kad nemirtų, kur taptų žmonės? Laukuose vte^ apipilnė 
tų netektų!

— Kad gyventų, tai ir ankšta nebūtų... Na, vyri 
čiai, likite sveiki!...

Ir taip skirstėsi vyrai. Ties kiekvienu kiemu viena 
du vyru atsilikdavo, ir grįžtančių kuopelė tirpo ir ti 
po, kol gale sodžiaus liko tik vienas Rimšis. Ir tas 
atsikėlė vartus ir nuėjo savo pirkelėm

čiai giedant: “Neši 
klausias ir gėles gr 
daržų, miškų, kalm

/^dukre-

stovy-

Ozonai. 
į1 buki et; 
{įjoto

mingai mes giedam, 
ėmis mes puošiam 
Karaliene, Motin Dj

Dvi po dvi prisiai 
tos mergaitės prie a 
tų, priklaupia, save 
tekia Apreiškimo P 
ri perduoda vienai i 
dovių ir pradeda dė 
Visą laiką giedota t 
Maria, Agnieškos 
tai visos bažnyčios, i 
gaitės savo bukietu, 
po ženklą jų pačių i 
Marijai. Tada jau : 
aplink stovylą gėlėn 
zos pilnos. Manytu 
būti Rojaus Darželi

Kun. Kruzui v< 
mergaitės sukalbėjt 
mo aktą Marijai. Gi 
do Giesmė, Sveika, 
rija, lietuviškai.

Sekė pamokslas, 
no, kun. Norberto 1 
sijaudinęs prabyla, 
mergaičių
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Londonas (LAIC). — So- 
etai stato įsitvirtinimus ir 
rodromus Baltijos valsty
be, Lenkijoje, Čekoslovaki- 
je ir užimtuose Vokietijos 
ityse. Mobilizacijos keliu 
;doma ir apmokama bei 
nkluojama Čekoslovakijos 
iriuomenė, kuri priėmė 
audonosios Armijos modelį, 
nklavimą ir’ apmokymą, 
enkijoje jau sudaryta 10 
istininkų divizijų, lavina- 
a dar papildomų 20 divizi- 
į, paruošta 30,000 karinm- 
4 — numatoma mobilizuoti 
)0,000 lenkų į „lenkišką” ka- 
uomenę.

Lietuvoje sumobilizuoti vi- 
karininkai — tikrosios tar

ybos ligi 60 m. amž., atsar
giai ligi 50 m. amž. — bei 
įskarininkai. Apie pusė mo- 
Vizuotųjų nestojo šaukiami, 
ijodamiesi ištrėmimo Sibi- 
m, ir slapstosi miškuose, 
ašaukti 17 m. amžiaus jau
neliai, šaukiami vyrai gimę 
irp 1912 ir 1928 m. Mąsl
iuose susirinkimuose Sovie- 
i valdininkai atvirai grąsi- 
a: „kas nestos, to giminės 
us iškelti į rytus”.

Prieš ką Rusija mobilizuo- 
įsi, karui Europoje pasibar
us?
Tuo pačiu metu raudonar- 

liečiai nemedžioja vokiečių 
ezertyrų, kurie slapstosi į-
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lietinga

Prieš kiek laiko čia span- 
oje buvo ilgokas laiškas, at- 
iųstas ponios Lozoraitienės 
5 Romos. Laiškas buvo svar
ius, nes davė žinių apie lie- 
uvių vargus. Todėl vienas 
ietinių veikėjų pasirūpino, 
:ad jo vertimai pasirodytų 
r lenkų ir ukrainiečių apau
toje.

Kai buvo išspausdinta, jis 
>. Lozoraitienei nusiuntė iš
karpą iš trijų nelietuviškų 
aikraščių su anuo jos laiš
ku.

Birželio 6 d. buvo gautas 
os padėkos laiškaš, kuriame 
•agina kovoti prieš naujas 
ironijos jėgas Europoje ir 
rišame pasaulyje.

Iksas

Tel.Ste 8208 :aiga man atėjo 
JONAS DAUfi- žiūrėkite, — aš 

namuose... Lietuva, 
Lietuvis Graborius~ įsibrovimas, 

imas, įsnaikmimas 
1025 MT. VERNON ST., PfflLAD^ra tautai šventa ir 

bėgimas į laisvės
riką...

amerikiečiai ka- 
Tel. REgent 8434 s kilmės, esame se-

RICHMOND GROGU aristokratija kuria 
WHOLESALE GRO® S?h. Pasididžiuoti, 
Trnvuwow u ančiai metų karalis- 

Savininkai Lietum S^0) einančio nuo Ka- 
PERKAME ČIA — REMIAJ^.raliaus, tiesioginėje 

8804 -16 Richmond Str. ^er Jojo Hierarchiją.

^žinome, kodėl mes
ai siū- 
rs, nei

a mo- 
?š mė- 
a rau- 
motu- 
ašlaitė 
keliais 

mirtis 
i—ryt

? švie-

nksmi. 
šį Ka- 
nynas, 
ikmuo 
a gai

lis: — 
j. Pir- 
lesnių,

įei tu,

kai pas Valainį krikštynose P -----------®------------

SODALIEČIŲ SUVAŽIAVIMO 
bėjo: — kol liepa stovės. Nea$ ---------
kai ir jisai mirė. (Tęsinys)

— Dievai žino, gal ir anoji lizdas! Ėjo arti 90 mer-
gus, ne musų amzjaiis. 0 pn® daugel baltai) ilgomis 
nes žinojo. is, tarp kurių net ir

— Nusidėjo grainis, jei tai t^ao mokyklos jaunutės 
rimas, senis dar gal ilgaibūfl\kT‘ su „ilgoms” suk- 
duie vasaros naliko mus be^tos m^ynais sav0 kos’ duje vasaros, paliko mus jos ne§e savo vėliavą,

— Kas jį žinojo, kad tikrai Fo i<ara.la.itė, viet os pre
sai prisimelavo, kad žmogiena Matonytė, su savo

— Vis dėlto liepos kirsti palydovėmis ir dviem
— Et. — paabejojo K^^ę, ant kurios buvo Ma- 

mirė žmogus. Apgiedojom, p.amas vainikas, žygiuo- 
bar, kieno kito eUė, kurį vėl procesi ja nuo mokyklos, 
sim. Ot, daugel žmonės pran^aL'ę, J bažnyčią, apei-

’ r bažnyčią majestotis-
pramanytų kas, kaip nuo !F*ns mergaitėms giedant 
tokio, ir gana! Ir nepramato litaniją, vargonams gro- 
ir pramanys, mes nesulauksin2''1g£ii- Bažnyčia apipilnė 
tos vis
eina sau namo. šia savęs, ar esą dan-

— Kad nemirtų, kur tapti]žiemėj.
tų netektų! ‘arijoje priruošta _stovy-

~ i,i ir dega daugybe žva-Kad gyventų, tai ir a®* atyįa ,jar tušti vazonai.
čiai, likite sveiki!... i padeda savo bukietą

, , . prie statulos, po to
Ir taip skirstėsi vyrai. i» int kopėčių, apvainikuo- 

du vyru atsilikdavo, ir grįžtuŠv. Mariją, visai bažny- 
po, kol gale sodžiaus liko tik11

” ~,a vartus ir nuėjo saw r

[ETOS ŽINIOS
ScviĄ^ __į

drausmių
“ĖMIMAS ĮSPŪDINGAI PASIREIšKe
dijo pnį; c ______
įįŠ’ko Jaunimo (CYA)
, dišką^Į pusmetiniai ko-
Sfer -svarbi 

’ kalbaPriverstą _ _ _ _ _ _ _
®°bilia»!jos Katalikiško Jau- 
ens. K^anizacija du kartu 

* eina bendrai prie 
ate8 ir tąja proga po 
Vi®£! Pūdyčius. Nuo 

. 77 Jžios savo susiorga-
nariai ištikimai da-

vus Religiniame dvasinia- 
arime, ir birželio 10

WLži dvasinė puota į-
u R penkioliktą kartą.

SoR’bną sykį buvo kvie-
ksito siiiibėtojais iš dvasiš-
"R etiškių tarpo, lietu-

nwsR/etįmtaučių įžymūs
timis j ni<įaį veikėjai bei 
tų amai^kaj. Kalbėtojais bu- 
tysna’ nigal, įr gydytojai,

. y-.i, ir redaktoriai ir 
TYKINI profesijų garbingi

arpu kalbėti buvo 
9*^1 įžymi airių kilmės 

guliawje Miss Margaret 
moterų 

iš Wa-
tratomrd, NCCS 
dovaujam direktorė 
kusios So, D.C. 
agentą ia pasitaikė 
vardai] išnok bažnyčia buvo 
kainą tea jaunimo. Per mi
mų Bimojo didysis choras.

Vidam ii viešnia pasišventė, 
tirsmiiivia net iš Washing- 
pajamą Eikyti prakalbos Ap- 
vobaį parapijos jaunimui, 
mokesčio j atiduoti kreditą jo- 

Bow]a |liani prisirengimui 
žingsniu t ai.
plati pnp Pacituoti nors kai 
tarpe Ištraukas iš josios la- 
taigosir&ios prakalbos.
išgauti 1Ė1 ji pasakė: — _ 
kai kmiąr^a buvau susirūpi- 
žygin tži]^vos pavergimo ei- 
patamatfiliarisia iš Lenkijos 
goms nfcskui iš Vokietijos ir 
čiųjuodn1 Rusijos, .aš labai

J 'u sužinojus, kad 
esama virš 80 

IraZu kataliku. ir aš pa- 
ffil’li3anti ‘am tikroje gi- 
, , a, ypač sužinojus, 
^^atasis Tėvas Pijus 
pihetimoE ag nepaprastaį ger_ 
naikintu rejškė, kad Lietuva 

Mariae, — Marijos

čia esame, mes žinome, kur 
mes einame, tikrai vieningi 
pasaulio sumišime, vieningi 
lojališkume, vieningi parei
gos jausme — tai didelis pa
veldėjimas, ir šių laikų tikro
ji prieplauka...”

... ,,Vienas iš davinių, ku
rie liudija šios šalies, Ame
rikos, didybę, yra vyrų ir 
moterų sugebėjimas ir gera 
širdis, pasišventimas, reika
lingas nusistatymas. Tiesa 
verčia pasisakyti, kad šiuo 
atžvilgiu katalikai labiausiai 
yra pasitarnavę. Bet pasau
lis šiandien mums to nepri
pažįsta. Vienok mes eisime 
tuo pačiu keliu tolyn, nes 
mes žinome mūsų priešų ne
supratimą žmogaus atsako
mybės Dievui — Jeigu Die
vas nestatys namo, veltui 
darbuojas tie, kurie mėgins 
statyti...”

... „Prisiminus, kas atsiti
ko su Lietuvos jaunimu, ku
rio vaikinai ir merginos bu
vo ištremti į vergovę arba į 
militarišką tarnybą, — mer
gaitės ištremtos į vokiečių 
dirbtuves, atskirtos nuo tė
vų, — koks tai pavojus tam 
nelaimingam jaunimui tikė
jimo ir doros atžvilgiu, — 
mes nežinome, tik jie patys 
tegali žinoti!...

... „Ar šiaip ar taip kal
bant, nėra per ankstyva pla
nuoti, kaip priimti parapijos 
kareivius, kurie jau dabar 
pradeda grįžti iš Europos. 
Jaunimo organizacija priva
lo tuč tuojau steigti priėmi
mo centrą, ligonių aplanky
mo grupę, komitetą, kurs rū
pintųsi parengimais karei
viams, grįžusioms iš kovų 
lauko ir taip toliau. Be to, 
parapijos jaunimo privalo 
būti grupė, kuri rūpintųsi 
sugrįžusiems iš karo laukų 
jaunuoliams suteikti atitin
kamą užsiėmimą bei amatą 
ir panašiai...”

... „Parapijos katalikiškas 
jaunimas privalo parodyti 
savo parapijos draugams ka
reiviams tikrą prisirišimą ir 
meilę jiems, ir džiaugsmą, 
kad jie pagrįžo. Be to, paro
dyti jiems ypatingą nuošir
dumą, kaipo didvyriams, ku
rie nesibijojo savo gyvybę 
aukoti už tai, kad pasaulyje 
viešpatautų Kristaus meilė, 
teisingumas Amerikos demo
kratinė tvarka ir visų didelių 
ir mažų tautų spaudos, žo
džio ir asmens laisvė...”

— Sunku viską atpasako
ti, ką Miss Fitzgerald yra 
kalbėjusi. Reikia pasidžiaug
ti Apreiškimo parapijos jau
nimo pastangomis susirasti 
įžymių kalbėtojų, kurie per 
trumpą laiką duoda jauni
mui begales medžiagos gal
vojimui šių laikų labai svar
biais gyvybiniais klausimais.

čiai giedant: “Nešk gėles pui
kiausias ir gėles gražiausias, iš 
daržų, miškų, kalnų ir klonių. 
Mūs širdys pakeltos, džiaugs
mingai mes giedam. Marija, gė
lėmis mes puošiam Tave, Mūs 
Karaliene, Motin Dangaus”.

Dvi po dvi prisiartina papuoš
tos mergaitės prie altoriaus laip
tų, priklaupia, savo bukietus į- 
tekia Apreiškimo Prefekte!, ku
ri perduoda vienai iš savo paly
dovių ir pradeda dėti į vazonus. 
Visą laiką giedota tai solo (Avė 
Maria, Agnieškos Skarulytės), 
tai visos bažnyčios, iki visos mer
gaitės savo bukietus įteikė, kai
po ženklą jų pačių pasiaukojimo 
Marijai. Tada jau skendo vieta 
aplink stovylą gėlėmis; visos va
zos pilnos. Manytum, čia turi 
būti Rojaus Darželis.

Kun. Kruzui vedant, visos 
mergaitės sukalbėjo pasiaukoji
mo aktą Marijai. Giedama Liur- 
do Giesmė, Sveika, Sveika, Ma
rija, lietuviškai.

Sekė pamokslas, vietos klebo
no, kun. Norberto Pakalnio. Su
sijaudinęs prabyla, pirmiausia į 
mergaičių motinas, klausdamas, 
kas suvadino jų brangias, skais

čias dukreles į tokias iškilmes, 
kas sužadino jas pasišvęsti ir 
viešai pagerbti ’ Dievo _Motiną, 
Mariją, žinoma, tai tikėjimas į 
Marijos Dievo Motinystę. Pa
mokslininkas išveda, kaip net ir 
aukščiausieji šventieji gali turė
ti tikrus savo būdus, charakte
rius, bet Marija tokia kilni, to
kia išaukštinta, tokia šventa, 
kad negalima jai priskaityti vie
nos ar kitos ypatybės būdo, cha
rakterio, kadangi Ji tobuliausia 
iš Dievo tvarinių. Ji talpina sa
vyje visas galimas dorybes, Ji 
turi aukščiausį laipsnį šventumo. 
Laimingomis pavadino mergai
tes, kurios pažino bei atsidavė 
tokiai Dangaus Karalienei. Pa
reiškė pageidavimą, kad visos 
mūsų lietuvaitės panašiai sektų 
jų pavyzdį.

Užsibaigus pamokslui, sekė iš
kilmingas palaiminimas Švč. Sa
kramentu. Kun. Pakalniui asis
tavo kun. Kartavičius ir kun. 
Masaitis. Sanktuarijoje buvo dar 
kun. Paulonis, kun. Kruzas ir 
kun. Antanas Pažereckas.

Dar vienas įspūdingas susitel
kimas: užgesinus šviesas bažny
čioje, prie vargonų giedojo solo 
Ona Pusnikaitė: “Sudiev, numy
lėta Motina.” Užsibaigus giedoji- 
mui, šviesos vėl pasirodė ir visi 
išsiskirstė.

Bet dar ne visos dienos su
važiavimo darbai atlikti. Mergai
čių laukė lengvesnio pobūdžio 
puotelė. Salėje laukia jų rūpes
tingai paruoštas darbščių Jaunų 
Moterų Sodaliečių bankietas! 
Ir per vakarienę neapsieita be 
programos. Vietos sodalietės, 
gabios dainininkės ir pianistės 
(Plaktonytė, Juodytė, Vitaitytė 
ir Jacewigz ir dar kitos) pra
linksmino visus. Pažymėtina, 
kad vakarienėje dalyvavo ir kai 
kurios motinos, be abejonės, 
džiaugdamos, kad jų dukrelės 
taip gražiai šventę praleidžia.

Čia reikia paminėti, kaip gy
vai, natūraliai vede programą 
Florencija Masiulytė. Tai natū
rali “Mistress of Ceremonies”. 
Moka tinkamai perstatyti visas 
dalyves ir vesti dainavimą. Buvo 
daug, o daug dainų — lietuviškai 
ir angliškai. F. Masiulytė solo 
padainavo originališkai smagią 
dainą, “Blynai, Blynai”, kuri 
visas prijuokino, Po programos 
sekė šokiai.

Taip patiko viskas mergai
tėms, kad negreit skirstėsi.

Taip praėjo, jau trys iš eiles 
sodaliečių suvažiavimai. Maspe- 
thas prieš dvejis metus praskynė 
kelią, viešai per gatves maršuo- 
jant nustatė aukštą lygį šiems 
suvažiavimams. Pernai Šv. Jur
gio parapijoje neatsilikta. Be 
abejonės , kitą metą Elizabetho 
didžiulėj parapijoj irgi iškilmin
gai pasirodys Marijos dukrelės, 
gi ten priplauks šimtai mergai
čių iš Brooklyno, New Yorko, 
Maspetho^ o iš New Jersey — 
jau gal tūkstančiai.

Tegul Marija išprašo iš Dieviš
kos Sūnaus visokių malonių to
kioms ištikimoms dukrelėms, te
gul visos lietuvaitės prie jų pri
sideda. Tegyvuoja New Yorko, 
New Jersey ir Connecticut So
daliečių Apskritys!

Irgi Mergaitė

DAR KRIAUČIŲ DELEGA
TO REIKALU

Kai kam gali pasirodyti, 
kodėl čion reikia apie tokį 
menką dalyką dar į laikraš
tį rašyt ir skaitytojus var
ginti: „na, kokį kriaučiai iš
sirinks delegatą, tokį turės”.

Tikra tiesa. Bet kai ateina 
jo rinkimas, tai iš kalno yra 
gerai žinoti ne tik kriau- 
čiams, bet ir kriaučių šeimy
noms, nes jeigu prie kriau
čių dirba 1,300, tai su jų pa-
čiomis ir vaikais bus trisyk 
tiek — apie 4,000 lietuvių, 
kurie gauna pragyvenimą ne 
tik iš tų 14 lietuviškų kon
traktinių dirbtuvių. Kiti dir
ba ne pas lietuvius, o ir tiems 
svarbu sužinoti kriaučių uni
jos veikimas, jos vadovybė ir 
kas toj vadovybėj turėtų bū
ti, o kas ne.

Man įstojus į unijos prosy- 
tojų skyrių, jau nuo seniai 
protarpėmis teko būti val
dyboje. Teko jausti ir maty
ti, kaip toki delegatai pa
sukdavo unijos skyriaus vai
rą ne tik kovai prieš darbda
vius, bet vesdavo kovą ir 
prieš tikinčius katalikus, 
rengdavo masinius mitingus, 
kviesdavo antireliginius kal
bėtojus ir ten neigdavo kata
likų kunigus, Bažnyčią, iš
juokdavo katalikų apeigas. 
Pačius katalikus tiesiog per
sekiodavo, diskriminuodavo 
įvairiais būdais. Vienus įtar
davo darbininkų „priešais” 
ir mesdavo iš unijų, kitus 
bausdavo piniginėmis baus
mėmis. Turiu visą eilę pa

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

Rochester, N. Y.
KUN. J. BAKŠIO SIDABRI

NIS JUBILIEJUS

Kun. Jonas M. Bakšys, lie
tuvių šv. Jurgio parapijos 
klebonas, mini savo kunigys
tės sidabrinį jubiliejų ir kle
bonavimo šioj parapijoj 15 
metų sukaktį.

Kun. J. Bakšys yra gimęs 
Lietuvoje, Salovartės kaime, 
1882 m. kovo 8 d. Jo maloni 
gimtinė yra prie pat gražių 
Merkio upės krantų. Pra
džios mokslą jis ėjo Varėno
je, o paskui — pačioje Lie
tuvos sostinėje Vilniuje. Po 
to mokėsi dar Maskvoje. Pa
skui jis atplaukė į Ameriką 
1913 metų spalių mėnesį ir 
ligi 1914 metų rugsėjo mėn. 
dirbo Holy Cross kolegijoje.

Tolesnius mokslus jis pra
dėjo šventųjų Kirilo ir Me
todijaus seminarijoje, esan
čioje Orchard Lake, Michi
gan. čia išbuvo metus. Tada 
Hartfordo vyskupas Nilan 
nusiuntė jį į Šv. Bernardo se
minariją Rochester, N. Y. 
Vasaromis jis mokė vasari
nėj mokykloj Athol, Mass., 
kur klebonu buvo kun. Aug. 
Petraitis.

Į kunigus jį įšventino 
vysk. Nilan 1920 metų gegu
žės 29 d. Hartforde, Conn. 
Primicijas laikė jis rytojaus 
dieną Atholy. Netrukus kun. 
J. Bakšys buvo paskirtas vi
karu į Waterbury, Conn., kur 
išbuvo 7 metus. Kitus trejus 
metus jis buvo vikaru šv. 
Trejybės bažnyčioj Hart
forde.

1930 metais Rochestery 
mirus kun. J. Kasakaičiui, 
vysk. J. F. O’Hern pakvietė 
kun. J. Bakšį čion klebono 
pareigoms Šv. Jurgio parapi
joj.

Atvykęs į Rochesterį, kun. 
J. Bakšys susirūpino įsteig
ti mokyklą ir pakvietė sese
les pranciškietes mokytojo
mis. Keleriais metais vėliau, 
nežiūrint depresijos, jisai su
rinko lėšų naujai bažnyčiai, 
kuri buvo pastatyta be jokių 
skolų parapijai. Nauja baž
nyčia buvo pašvęsta 1935 
metų rugpiūčio mėnesį.

Be parapijos darbų, kun. 
Jonas Bakšys visa širdimi 
rūpinasi lietuvių tautos rei
kalais. Šioj srity jis yra pa
daręs nemaža mūsų tautiečių 
gerovei tiek čia, tiek ir už 

vyzdžių, kai ir dabar vei
kiantys asmenys tada visaip 
buvo ujami.

Daugiausia tai buvo daro
ma su pagelba vadinamo de
legato. Visi žino, kad bolše
vikai yra didžiausi katalikų 
persekiotojai, kurie mūsų 
brangiausią kraštą Lietuvą 
pagrobė ir jos visą katalikų 
spaudą, draugijas sunaikino, 
išveža visas šeimynas į Sibi
ro šaltas vietas ir ten išma
rina.

Tai dabar tu, kriaučiau 
katalike, kuris turi laisvės 
nueiti į bažnyčią, pagalvok 
sau, ar yra verta tau ati
duoti savo balsas už bolševi
kų kandidatą kriaučių susi
rinkime, kuris bus birželio 
29 d.

Sakyk aiškiai, kad nebal
suosi, nors tas kandidatas 
jau būtų buvęs kelis sykius 
delegatu. Bet jis pataikavo 
bolševikams. Jis neturi jo
kio principo. Jis nėra nė ge
ras darbininkų vadas.

Mes privalom balsą atiduo
ti už rimtą vyrą, kuris gerai 
pažįsta unijos ir darbininkų 
reikalus, moka šaltai ap
svarstyt kilusius kivirčus ir 
senas laikas dirba siuvėjų 
darbą, o unijos valdyboje 
beveik ištisai darbuojasi ir 
aukojasi dėl Lietuvos laisvės 
atgavimo. Tai J. Buivydas. 
Balsuokim už jį šį kartą.

Kriaučius

Amerikos sienų. Jo darbai 
Lietuvos byloje yra žymūs ir 
pavyzdingi.

Per penkiolika klebonavi
mo metų kun. J. Bakšys yra 
susilaukęs visokeriopos pa
ramos iš savo parapijiečių. 
Todėl šių sukaktuvių proga 
jis nori viešai visiems jiems 
padėkoti už gerus jų pastan
gas ir siekimus. Pačios ju
biliejaus iškilmės įvyksta šį 
sekmadienį, birželio 17 d.

Mariauapolis
Rinkliava Kolegijai Brook- 

lyne

Birželio 3 d., sekmadienį, 
Brooklyno lietuvių šv. Jur
gio parapijos klebonas kun. 
K. E. Paulionis buvo pasi
kvietęs iš Marianapolio kuni
gą savo bažnyčion per pa
maldas padaryti rinkliavai 
Marianapolio Kolegijos rei
kalams.

Ta proga į šv. Jurgio pa
rapiją buvo atvažiavęs Ma
rianapolio viršininkas kun. 
Adomas Markūnas. Pamaldų 
metu jis ir pamokslus sakė.

Šiais mokslo metais šioji 
rinkliava buvo paskutinė Ma
rianapolio Kolegijai. Per vi
sus metus lietuviai katalikai 
ir jų dvasiniai vadai klebo
nai įvairiose parapijose su
teikė gausios paramos savo 
aukomis Marianapolio Kole
gijai. Toji parama leido ko
legijai lengviau nešti atsa
kingą naštą lietuviško ir ka
talikiško auklėjimo srityje, 
o taip pat kiek įmanoma ge
rinti pačią įstaigą.

Visiems geradariams dar 
kartą čia reiškiame padėką.

Ypač buvo džiugu susi
laukti tokio šilto pritarimo 
ir nuoširdžios paramos iš šv. 
Jurgio parapijiečių Brookly- 
ne.

Iš viso per šią rinkliavą 
buvo sudėta 350 dolerių. Bu
vo ir stambių aukotojų. Taip 
ponia Vaitkevičienė davė 
100 dolerių auką ir kunigas 
klebonas K. Paulionis 41 do
lerį.

Visiems aukotojams už 
gausią paramą ir klebonui 
už malonų sutikimą šią rin
kliavą padaryti Marianapolio 
vadovybė nuoširdžiai dėkoja.

Marianapolio Vadovybė

Birželio 3 d. Marianapolio 
Kolegijoje buvo mokslo metų 
baigimo diena.

Kolegijos koplyčioje buvo 
atlaikytos iškilmingos mi
šios, kurias giedojo kun. Dr. 
V. Andriuška. Pamokslą sa
kė kun. J. Mačiulionis.

Po pietų buvo patsai baigi
mo aktas. Diplomus baigu
siems įteikė kun. Aug. Pe
traitis. Svarbiausias kalbė
tojas buvo advokatas A. Mi
leris.

Marianapolyje lankėsi kun. 
J. Jakaitis ir kun. K. Veng
ras, abu ką tik grįžę iš Ar
gentinos.

Taip pat buvo apsilankęs 
neseniai įšvęstas kun. V. At- 
kočius.

Kun. J. Jakaitis, pirmiau 
buvęs T. Marijonų provinci
jolas Amerikoje ir paskuti
niu laiku klebonas lietuvių 
parapijoje Buenos Aires, 
taip pat dalyvavo diplomų į- 
teikimo iškilmėse.

Birželio 4 d. Marianapolio 
vienuoliai pradėjo metines 
rekolekcijas, kurios užtruko 
astuonias dienas. Rekolekci
joms vadovavo rektorius 
kun. Dr. J. Vaškas.

Į rekolekcijas iš šalies bu
vo atvažiavę kun. K. Vasys 
ir kun. P. Juraitis.

Kaip kas metai, taip ir per 
ateinančią liepos 4 d. Maria- 
napoly rengiama Lietuvių

Harrison-Kearny, 
N. J.

Lietuvių Diena
Birželio 17 d. čia įvyks Lie

tuvių diena. Ji bus pradėta 
8 vai. ryto Harrisono lietuvių 
bažnyčioje, kur bus iškilmin
gos mišios. Jų laiku Lietuvių 
Politikos Klubo choras, va
dovaujamas J. Dirginčiaus, 
giedos lietuviškas giesmes. 
Pamaldose dalyvaus ir mies
tų valdininkai.

2 vai. Lietuvių Politikos 
Klubo salėje ir darže įvyks 
piknikas. Bus dainų, žaidi
mų ir šokių su muzika. Ypa
tingai turėtų tėvai šia proga 
pasinaudoti, nes tai įvyksta 
tėvų dienoje.

Jonas V. Baltrukonis

Bridgeport, Conn.
Ateinantį sekmadienį Ame

rikos Lietuvių Tarybos ir 
Šalpos skyriai rengia pra
kalbas labai svarbiam reika
lui. Kalbės BALF vajaus ve
dėjas Jonas Valaitis.

Prakalbos įvyks parapijos 
svetainėj 3 vai. po pietų.

Stenkimės susirinkti kuo 
gausiausiai ir išgirsti svar
bių žinių Lietuvos šalpos rei
kale.

Praeitą savaitę buvo pa
laidoti seni parapijos steigė
jai ir jos geri palaikytojai. 
Tai Agota Judickienė ir Pet
ras Ragauskas. Abu buvo se
ni Bridgeporto gyventojai.

’ Praeitą šeštadienį ištekė
jo Florencija šulinskaitė, 
buvusi parapijos choro daini
ninkė ir gera darbuotoja. 
Choras jai linki geriausios 
laimės ir laukia sugrįžtant į 
chorą dainuoti ir giedoti.

Boston, Mass.

GUBERNATORIUS TOBIN 
SU VYČIAIS

Birželio 6 dieną Bostono 
Hotel Touraine „Vyties” žur
nalo 30 metų leidimo sukak
tuvėms pažymėti buvo su
rengtas bankietas. Jame da
lyvavo daug vyčių ir jų prie- 
telių.

Buvo atsilankęs ir patsai 
gubernatorius Tobin, kuris 
savo žodyje pabrėžė lietuvių 
kovas dėl jų tėvų žemės Lie
tuvos laisvės. Jis pažymėjo, 
kad Lietuva tik laikinai pa
vergta ir kad ji kelsis lais
vam gyvenimui.

Brooklyno Lietuviai Oratoriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas
S 

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

A-------------—-------------------------------------------------------------------------—A

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

f —

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y. (
♦ - —

Šių sukaktuvių proga buvo 
išleistas gražus „Vyties” nu
meris.

Patsai bankietas pasisekė 
puikiai ir turėjo įdomią pro
gramą.

So. Bostono lietuviai nu
statytą Jėzaus Nukryžiuoto 
seserų naujam namui pirkti 
kvotą perpildė su kaupu; su
rinko 10,638 dolerius su cen
tais. J. B.

Baltimore, Md.
Mirė

Birželio 5 d. buvo palaido
ta a. a. Lilė žiūriūtė Bludžiu- 
vienė. Ji mirė sulaukusi 28 
metų amžiaus. Jos vyras yra 
sužeistas Pacifike. Paliko sū
nų, tėvus, seserį.

Po sunkios ligos birželio 5 
d. mirė Jurgis Žebrauskas. 
Palaidotas birželio 7 d.

Susituokė
Birželio 3 d. moterystės 

sakramentą priėmė Kristu
pas Mikolaitis ir Aldona Bro- 
kiūtė.

Lietuviai neatsilieka
Arkivyskupijos Našlaičių 

vajuje šv. Alfonso parapijai 
buvo skirta sukelti 4,500 do
lerių iš pusės milijono, kuris 
renkamas visoj arkivyskupi
joj.

Mūsų kunigai džiaugda
mies praneša, kad skirta su
ma jau surinkta. Jie dėkoja 
visiems, kurie atjautė naš
laičių vargą.

Chicago, HL
110 mergaičių baigė lietu

vių Šv. Kazimiero Akademiją 
birželio 11 d.

Dienos įvykiai prasidėjo 
tradicinėmis palaiminimo pa
maldomis koplyčioj. Po įspū
dingų bažnytinių apeigų vi
sos abiturientės susirinko ii- 
džiulėn makyklos salėn, kur 
įvyko mokslo metų baigimo 
programa.

Šios Šv. Kazimiero akade
mijos lietuvaitės laimėjo sti
pendijas: Teresė Purtokaitė 
į Šv. Ksavero kolegiją, Ona 
Rimkiūtė į šv. Marijos prie 
Ežero kolegiją, Cecilija Len- 
kartaitė į St. Therese kole
giją ir T. Puišytė į Rosary 
kolegiją.

Muzikos mėgėja Regina 
Benaitytė laimėjo akademi
jos pažymėjimą muzikoj.

Jonas A. Stoškus

Diena.



161 No. bth Street

Koncertą ir Šokius
SEKMADIENĮ, BIRŽELIO-JUNE 17 D., 1945

KONCERTAS IR ŠOKIAI 
BIRŽELIO 17 DIEN4

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street

Tel. EVergrecn 8-9229
VALANDOS:

8 —10 ryto
1 — 2 po pietų
6 — 8 vakare 

Šventadieniais susitarus

Jonas Skarulis, 
CYA koncerte šį sekmadienį 
skambins pianu solo.

SOLISTĖS: ANNE PUSNIKAS ir AGNES SKARULIS 
PIANO SOLO: JONAS SKARULIS Agnes Skarulis, 

CYA koncerte šį sekmadienį 
dainuos solo.

APREIŠKIMO PARPIJOS AUDITORIUME 
No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

Šokiams Gros Populiarus Orkestras
Pradžia lygiai 7 vaL vak. Bilietai: 75c. ir $1.00

KATALIKŲ JAUNIMO D-JOS DAINOS GRUPE
VADOVAUJANT

Aldonai Liutkiūlei—Wytenus
RENGIA

Birželio-June 15,

Brook!yno Lietuviai Gydytojai
IJBAR

I
■

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Leonardas Šimutis, 
„Draugo” redaktorius, šią 
savaitę iš Chicagos buvo at
vykęs į New Yorką svar
biems posėdžiams.

• Dr. Pijus Grigaitis, 
„Naujienų” redaktorius, bu
vo atvažiavęs New Yorkan, 
kur dalyvavo įvairiuose pa
sitarimuose lietuvių veiklos 
reikalais.

• Kun. P. Juras iš Law
rence, Mass, šią savaitę lan
kėsi New Yorke ir dalyvavo 
eilėje posėdžių.

• Kun. Dr. J. Končius pa
darė eilę svarbių pranešimų 
per šios savaitės lietuvių vei
kėjų posėdžius.

• Kun. J. Simonaitis išvy
ko į Chicagą dalyvauti pa- 
gerbtuvėse, kurios rengia
mos jo brolio dukteriai, bai
gusiai Šv. Kazimiero akade
miją.

• M. Vaidyla, „Sandaros” 
redaktorius, iš Chicagos bu
vo atvykęs New Yorkan 
svarbių pasitarimų reikalais.

• Matas Zujus, „Garso” 
redaktorius, buvo atvažiavęs 
į New Yorką posėdžiams.

• Adelė Gabaliauskienė iš 
Pittsburgho lankėsi New 
Yorke lietuviškosios veiklos 
reikalais.

• V. Kvietkus iš Wilkes- 
Barre lankėsi New Yorke ir 
posėdžiuose davė raportą 
apie žygius San Francisco 
konferencijoje.

• V. Laukaitis, SLA pir
mininkas, iš Baltimore buvo 
atvažiavęs į New Yorką pa
sitarimams ir padarė prane
šimą iš San Francisco konfe
rencijos.

• St. Gabaliauskas, „Lie
tuvių žinių” redaktorius, iš 
Pittsburgho buvo atvykęs 
New Yorkan posėdžiams.

• Nadas Rastenis, Mary
land Kongreso narys, buvo 
atvykęs į New Yorką šalpos 
Fondo posėdžiuosna. Jis bai-

gia versti Duonelaičio „Me
tus” į anglų kalbą.

• L. švelnis, Vyčių veikė
jas iš Bostono, lankėsi apy
linkėje.

• N. Gugienė Šalpos Fon
do reikalais buvo atvykusi į 
New Yorką.

• Vytautas Bacevičius bir
želio 24 dieną, sekmadienį, 
turės piano rečitalį iš WNYC 
radijo stoties nuo 5 ligi 5:30 
vai. po pietų. Programoje 
Čerepenino, Chopino, Debus
sy ir Bacevičiaus kūriniai.

• Elena Devenienė iš Wa- 
terburio buvo atvykus į New 
Yorką lietuviškojo 
reikalais.

• Dr. P. Vileišis 
veikimo reikalais 
New Yorke.

• J. Grinius, buvusio Lie
tuvos prezidento K. Griniaus 
brolis, iš Philadelphijos bu
vo atvažiavęs New Yorkan 
svarbiems posėdžiams.

PAGERBĖ ZEMBRAUS- 
KAITĘ

veikimo

lietuvių 
lankėsi

Angelų Karalienės 
Parapija

Šį sekmadienį, birželio 17 
d., mūsų parapijos sodalie- 
tės eis bendrai prie šv. Ko
munijos 9 vai. mišių metu. 
Visos parapijos mergaitės 
kviečiamos dalyvauti kartu.

Pradėjus birželio 10 d., mū
sų bažnyčioje sekmadieniais 
mišparų nebus. Palaimini
mas Švč. Sakramentu bus 
tuojau po 9 vai. mišių.

Sužinota, kad mūsų para
pijos metinis piknikas šiemet 
bus rugpiūčio men. pabaigo
je, Klasčiaus parke, Maspe- 
the. Draugijos ir nariai jau 
pradėjo rengtis.

ŠIRDINGAS AČIŪ

Šv. Monikos Našlių D-jai 
už gražią auką, kurią įteikė 
mūsų sutuoktuvių proga, 
nuoširdžiai dėkojame.

J. ir A. Butkai

MEMORIES of LITHUANIA

Saturdays, 3:00 to 3:30 p. m.
Station WEVD — 1330 kil., 5000 Watts 

DIRECTOR — JACK J. STUKAS 
429 Walnut St„ Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5360

Lietu viii Radijo Draugijos Vakarines

7:30 PROGRAMOS 7:30
J. P. GINKUS, Direktorius

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

:į Gyvuoja virš 12 metų oro bangomis, transliuojama 
ii: visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.
J: (Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t. t.
J Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai.)
it J. P. GINKUS VIOLETA PRANOKUS

> 495 Grand St. AD. JĖZAVITAS „2 ii viai v Muzikos Vedeja
ii Tv. 7-7142 ’ PraneSimU Direktorius EVergreen 8-3626

U
If AMERIKOS LIETUVI

J ŪKŲ VISUOMENE

č KULTŪRINIO GYV

f SAVAITRAST
b)
į EINA KAS PENKT

Sekmadienį, birželio 10 d., 
buvo surengta vakarienė pa
gerbti J. Zembrauskaitei, pa
minint jos dešimt metų su
kaktį mūsų parapijos soda- 
liečių pareigose. Jinai ta pro
ga gavo daug dovanų ir gė
lių.

Iškilmių vedėja buvo E. 
Matulionytė. Kun. K. Paulio- 
nis pasakė kalbą apie Soda- 
licijos veiklą. Sveikinimo žo
džius J. Zembrauskaitei pa
reiškė kunigai J. Balkūnas, 
Kartavičius, P. Lekešis, Pa- 
žereckas ir Malakauskas.

Sodalicijos vardu dovanų 
J. Zembrauskaitei vicepre- 
fektė O. Kučinskaitė įteikė 
valizą.

Buvo ir dainų. M. Augus- 
tinaitė ir A. čemerkienė pa
dainavo, gi L. Budrytė ir E. 
Ražickaitė pasakė trumpą 
dialogą „Laivokartę per
kant”.

Ponios Kunickienė ir Vyš
niauskienė buvo virėjos ir 
paruošė šaunius valgius. 
Prie stalų patarnavo jauno
sios sodalietės.

ISIGYS TRISPALVĘ

Liet. Atletų Klubas parei
tame savo susirinkime išsta
tė naujai įsigytą Amerikos 
vėliavą. Vėliava labai graži 
ir ji bus naudojama įvairių 
švenčių proga.

Buvo pasiūlyta įsigyti ir 
gražią Lietuvos vėliavą — 
trispalvę. Visi nariai šiam su
manymui pritarė ir įgaliojo 
valdybą parūpinti vėliavą.

Įdomu, kad šiame susirin
kime dalyvavę laisvosios Lie
tuvos priešai — parsidavė
liai nedrįso net žodžio pa
reikšti prieš įsigijimą tri
spalvės vėliavos.

Jau pakartotinai buvo ra
šyta spaudoje apie šį koncer
tą ir šokius, — tai dainos va
karas. Įvyksta birželio 17 d. 
7 vai. vakare punktualiai, 
Apreiškimo parapijos salėj. 
Vietos rezervuotos. Bilietų 
kaina 75 centai ir $1.00. Ren
gia Apreiškimo parapijos 
CYA organizacijos choro 
skyrius.

Šis yra paskutinis kvieti
mas į taip įdomų dainos va
karą — koncertą ir šokius.

Programos dalyviai ener
gingai dirbo per pastaruo
sius kelius mėnesius, vado
vaujant Mrs. Aldona Lukas- 
Wytenus.

Koncerto programa bus la
bai įvairi, dainuos amerikie
tiškas ir lietuviškas dainas. 
Išgirsite kelias ištraukas iš 
Gilberto ir Sulivano opere
tės „lolantha”. Lietuviškai 
dainuos „Vėjužėlį”, „Geguži
nę Dainą” ir kit. Po koncer
to amerikietiški ir lietuviški 
šokiai.’

Koncerte dalyvauja solis
tės: virš minėto choro mo
kytoja Mrs. Aldona Wytenus 
(Liutkiūtė), Anna Pusnikas 
ir Agnes Skarulis. Pianu 
akompanuos Jonas Skarulis 
ir paskambins keletą piano 
solo.

Jei dar nesate įsigiję bilie
tą, patartina tai padaryti 
tuojau, nes salėje yra tik 450 
vietų, šios apylinkės lietu
viai įvertina mūsų jaunosios 
kartos pastangas, — tai 
sprendžiama iš parduoto bi
lietų skaičiaus.

Programa prasideda punk
tualiai 7 valandą. Atėję vė
liau nematysite pradžios. 
Tad nesivėluokite. Jei šios 
dienos dar nepažymėjot savo 
kalendoriuje, tai atžymėkit, 
kad birželio 17 d. turite pa
simatymą su minėtais pro
gramos dalyviais ir dainą 
mylinčia visuomene.

Maspetho Žinios
Mokyklos baigimas

Birželio 3 d. parapijos sa
lėje įvyko graži programa 
mokslo metų baigimo proga.

Žmonių buvo pilna salė. 
Grupė mokinių vaidino ir šo
ko. Visiems labai patiko.

Buvo atsilankę visi trys 
parapijos kunigai ir kun. K. 
Paulionis.

Sveikiname sesutes pran- 
ciškietes, kurios tiek daug 
pastangų deda dėl visuome
nės.

Baigiant programą klebo
nas kun. J. Balkūnas pasakė 
kalbą ir padėkojo sesutėms 
už jų pastangas.

Parapijos Bazaras
Birželio 6 d. įvyko pirmas 

susirinkimas parapijos ba- 
zaro rengimo reikalu. Susi
rinkimą sudarė visų draugi
jų valdybos.

Buvo išrinktas komitetas, 
į kurį įėjo pirmininku kun. 
J. Balkūnas, vicepirm. R. D. 
Lindy, sekret. J. Zembraus- 
kaitė, iždin. K. Galčius ir S. 
Serabiejus.

Į salės komitetą išrinkti 
kun. P. Lekešis, varg. A. Vis
minas ir P. Kubilius. Skelbi
mų komitetan įeina kun. J. 
Kartavičius, O. Petrulienė ir 
J. Zembrauskaitė.

Bazarą manome turėti nuo 
rugpiūčio 11 d. ligi 19.

Nutarta išleisti laimėjimo 
knygutės su 50 laimėjimų ir 
išsiuntinėti parapijiečiams.

Staiga susirgo parapijos 
draugijų veikėjų Kivitų duk
tė Ona Garland. Jai padaryta 
operacija.

Grįžo iš karo tarnybos 
Juozas Savickas, išbuvęs ke
letą metų Pacifike.

O. P.

G. J.

Prospect parko ežerely 
Brooklyne pradėta vartoti 
nauji pasivažinėjimui laivu- 
kai, kurie irkluojami kojo
mis.

Liet. Auditorijos Seimas 
bus šeštadienį, birželio 23 d., 
Lietuvių Piliečių Klubo salėj, 
60-39 56 Drive, Maspeth, N. 
Y. 8 vai. vakare.

Kiekvienas šėrininkas tu
ri būtinai dalyvauti šiame 
seime.
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NEW YORKO APYLINKES

SEKMADIENĮ

Liepos-July 8, 1945
KLASČIAUS PARKE ir SALĖJE
MASPETH IR BETTS AVĖS, MASPETH, N. Y.

PARKAS ATDARAS NUO 12 VAL.

PROGRAMOJE: tautiški šokiai, lietuviška muzika, Angelų Karalienes par. mišrus 
benas, geras orkestras, smagus pasilinksminimas, malonios pažintys.

Visi New Yorko apylinkės lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į šią svarbiausią 
vasaros pramogą.

Visi lietiniai mielai laukiami.
Rengimo KOMITETAS

Jeigu asmeniškai negalite 
dalyvauti seime, tai malonė
kite išpildyti „Proxy”, kitam 
savo draugui, įgaliodami jį 
balsuoti už tamstos Šerus.

P. J. šlapikas, pirm.

Šv. Jurgio Parapija
Moterų susirinkimas

Šv. Jurgio parapijos Mo
terų Sąjungos 35-toji kuopa 
pereitą sekmadienį turėjo 
susirinkimą.

Pirmininkė aiškino, kad 
reikia narėms daugiau skai
tyti „Ameriką”. Kurios nėra 
šio laikraščio skaitytojos, tu
rėtų jį užsisakyti. Ta proga 
kelios moterys pasiėmė pla
tinti laimėjimų knygelių. Tai 
B. Meželienė, Gudzinskienė, 
Strazduvienė, O. Rugenienė, 
J. Staškuvienė, M. Andri
jauskienė. Kitos sąjungietės 
pasižadėjo užsirašyti „Ame
riką”. Apie pasisekimą šiam 
darbe vėliau pranešime.

O. Rugenienė dėkojo na
rėms, kad ją lankė ligoje ir

MUrray Hill 4-9561

National Alcala
Industries

Sales and promotion in greater 
Metropolitan area 
309-11 Fifth Ave.

New York 16, N. Y.

M

Jei jūsų namo stogas prakiu
ręs, reikia pataisymo, mes esa
me pasiruošę patarnauti. Joks 
darbas nėra per mažas. Mes pa
tys atliekame darbą, turime mo
dernius įrankius. Mūsų darbi
ninkai yra patyrę mechanikai.

Kurie patys nori taisyti sto
gus, mes gaminame ALCALA 
GUM ROOF COATING. Tam 
nereikia šildymo. Jus patys už- 
sidėsite. Apsaugos nuo vandens, 
bus labai pastovus.

Šaukite: MUrray Hill 4-9561 
arba rašykite: Mr. Kriaucunas, 
309-11 5 Ave., New York 16, 
New York.

Dešimties metu garantija.

Entered as Second-Class n 
Office at Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinklmi^
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš g , fTifiSll- 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS.'^ nepa-

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. \ 8370

pn-

paskelbė, 
’į per tris 
į antra- 
Anuken-

gausiai pašelpė. Narūnu 
vo malonu girdėti, ka^- 
lankymasis sirgusiai :^PasIIier.’ 
buvo taip stiprinantis, ^ridcng®

_________________  įatotan-

Amerikos Lietui
Iš kairės į deš 

kas; Leonardas Ši) 
gaitis, Amerikos

MIRĖ
--------- Fondo

Birželio 6 d. mirė Kaz^j širdin 
ras Zdanavičius, 78 metikis žo- 
žiaus. įj senelė

Velionis gyveno 14f^gaiteiper 
Nicholas Ave. Brooklyn^:,Aš ti-

Buvo palaidotas biržėj sušildys 
d. iš Apreiškimo paraštes, kaip 
bažnyčios į Šv. Trejybėj iš dar 
pines. jgntėmer-

Velionis paliko žmoną, mergaite, 
lę, dukterį Nellie, sūnų j 
ną ir žentą Joną Siderą.^ ūe.

Laidotuvėmis PataiL 
grab. St. Aromiskis.

Daugiau Karo Bonų Dabar 
Greičiau Karas Prieš Japonus g blOuU-

amai -

PARDUODAM*
jjno artimi

Geri, pigūs, patogūs r
Gerose vietose. Patama^ gyvena 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas tyjos pri
prašo. Apdraudžia (insuri^fiyti. 
žmones. įdūręs ir

Kreipkitės: Miįmū-
Joseph Vastuniaitop i 

m blogiau. 
Real Estate Insurant-^

496 Grand St., Brooklyn, gy. 
Tel. EVergreen 7-1671 Jvedai į 

stovyklas 
^slaptajai

Clement A. Vok
(VOKETAITIS) a'kdPer 

aa) procen- 
Advokatas i^pasisa- 

iitbkėlius
47-40—-74th Stre^
Jackson Heights, 

a^j.dide-
NEwtown 9 - 5972'iaijaiičia 

_______________ ;K]UOS VI-

, x įsądemo-

Saugok Savo
^Ežhimin- 

Teikiamas geriausias etb įp eg. 
patikrinimas, prižiūrėjihįjfii^,:.: AKINIAI prieinamiausi““ 

kainomis pagal jų rūšis^, g0_ 
Si ištaiga įsteigta prieš 40 r^lAailifi 

!ir biau-

LIETUVC

Amerikos Li<

New York (LAL 
reitą savaitę Nei 
įvyko antras šiais i 
suotinis ALT šuva 
Dalyvavo visi ALT

Nutarta ir vėl 1 
lietuviškąją visuon 
menant valandos ri 
karo rėmimo akcij 
nimą. ALT Vykdoi 
mitetas buvo įgalic 
konkrečių priemoni 
mui 7-sios Karo Pa: 
sisekimo, Raudona 
žiui paremti ir kr? 
mai rinkti.

Dėmesio centre 
tuvos žmonių te 
kova už laisvę ir 1; 
pasaulyje atsidūru 
tinių likimas.

Iš visos eilės p 
suvažiavimas pati 
antros sovietinės c 
žiaurumo nepaisą: 
vos požemis ir to 
kovą už Lietuvos 1 
jų taktika pasiker 
grindinis tikslas 
pats: laisva, nepr 
ir demokratinė Li 
ypatingu susidomė; 
išklausyti raštu 
laisvąjį pasaulį iš 
požemio atvykusi 

, nių.
Apie tremtinių j 

ropoję išsamų prar 
darė BALF pi) 
kun. Dr. J. B. Kon 
suvažiavimas pa' 
jau padaryta, kai 

. dabar stovi, ir ka 
ma daryti.

vo pastatyti ui
profesoriais, ir da

Tikra teisybė, k 
statinės garsiausi;

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

ti namus, arba kai reikalinga 
apdrauda (insurance), malonė
kite kreiptis žemiau pažymėtu 
antrašu, kur Jums maloniai ir 
gerai patarnaus—

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

i

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūriniu namu slėnu iš
lyginimu, plasteriavimu, šaligat- 

cementavimų ir kt. darbus.
298 MAUJER ST., 

BROOKLYN 6, N. Y.

vių

i ®

OPTOMETRISTAS — OPTI i, . . 
aoartimus;

394-398 Broadway, Brooklyn, įaėjmmg 1
-Mitrody-1 

moks-'
LIETUVIŠKA <”ro

ALUDĖ fe;
Karšti Užkandžiais 

KASDIEN
Patogi Vieta Užėjlm^. 

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKIMAI 

VISOKIU GĖRIMŲ

JUOZAS ZEID4?* 
pasie-47 7 Grand Streep

Brooklyn, N. /.Rūnie-
—. vėliau,

— pa-
HAvemeyer 8 - 0259išskyrus

RALPH KRUdfeiplakti, 

FOTOGRAFAI,“ 
65 - 23 GRAND A VENĮ

Maspeth, N. Y. ‘5 hrie jų 
bai- 

J™ bu-

Dar ne taip seni 
atminime, vienas 
Maskvos tarnų ps 
gą apie Lietuvos l 
Vytautą Didįjį.

Kaip visų tikri 
taip ir mūsų gars 
gaikščių anas vyn 
Todėl, jis ir knygs 
virkščią pavadinii 
tautas Mažasis.

Jis, tas rašeivs 
Vytautą Didįjį, 
vardais jį išplūdo 
blais sumaišė.

Bet štai neseni) 
nia, kad Rusijoje 
sų kalba knyga ap 

, žymiuosius vyrus, 
riamas ir Vytaut 

, ir istorikas Dauks 
• ti mūsų praeities

Kažin kokią i 
ašutinę ant savo 
kūno užsivilks V; 
žojo autorius ir į i 
nąjį vienuolyną ui 
gailai, prikandęs 
rą liežuvį, tokiu a, 
m®* '
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